
DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 sierpnia 2008 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości
169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/673/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyj
nych dotyczących polityki widma radiowego we Wspólnocie
Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1),
w szczególności jej art. 4. ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2005/928/WE (2) harmonizuje zakres
częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie.

(2) Plan częstotliwości zawarty w załączniku do decyzji
2005/928/WE opisuje odstępy kanałowe, których
powinny przestrzegać różne zastosowania działające na
warunkach określonych w decyzji. Celem istnienia
odstępów kanałowych jest zapewnienie kompatybilności
i ułatwienie współistnienia zastosowań dopuszczonych
w tych zakresach.

(3) Plan częstotliwości wprowadza odstępy kanałowe
12,5 kHz w zakresie 169,4000–169,4750 MHz
i odstępy 50 kHz w zakresie 169,4875–169,5875 MHz.

(4) Po przyjęciu decyzji 2005/928/WE dalsza analiza
parametrów technicznych określonych w decyzji wyka
zała, że postanowienia dotyczące odstępów kanało-
wych w zakresach 169,4000–169,4750 MHz
i 169,4875–169,5875 MHz są uważane za nadmiernie
restrykcyjne z punktu widzenia rozwoju technologii.
Zezwolenie na korzystanie z kilku różnych odstępów
kanałowych pozwoli użytkownikom na większą elastycz
ność w wyborze właściwej szerokości kanału w zakresie
do 50 kHz zgodnie z wymogami dotyczącymi jakości
poszczególnych zastosowań.

(5) Europejska Konferencja Administracji Pocztowych
i Telekomunikacyjnych (CEPT) potwierdziła, że można

i należy zezwolić na zwiększenie liczby możliwych
odstępów kanałowych.

(6) Decyzja 2005/928/WE powinna być w związku z tym
odpowiednio zmieniona. Dzięki zmianie decyzji możliwe
będzie korzystanie z kanałów do 50 kHz w zakresach
169,4000–169,4750 MHz i 169,4875–169,5875 MHz.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Spektrum Radiowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/928/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) W 4. linii planu częstotliwości w załączniku wielkość
odstępu kanałowego (w kHz) wynoszącą „12,5” dla kanałów
1a, 1b, 2a, 2b, 3a i 3b zmienia się na „do 50 kHz”.

2) W 4. linii planu częstotliwości w załączniku wielkość
odstępu kanałowego (w kHz) wynoszącą „50” dla kanałów
4b+5+6a oraz 6b+7+8a zmienia się na „do 50 kHz”.

Artykuł 2

Artykuł 1 stosuje się od dnia 31 października 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Viviane REDING

Członek Komisji
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