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Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/899 

frá 17. maí 2017 

um notkun tíðnisviðsins 470-790 MHz í Sambandinu 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í stefnuáætlun til margra ára um fjarskiptatíðniróf (RSPP), sem komið var á fót með ákvörðun nr. 243/2012/ESB (3), settu 

Evrópuþingið og ráðið það markmið að skilgreina, fyrir árið 2015, a.m.k. 1200 MHz tíðniróf sem hentar fyrir rafræna 

fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband í Sambandinu, að styðja við frekari þróun í nýsköpun útvarpsþjónustu með því 

að tryggja nægjanlegt tíðniróf fyrir framboð af slíkri þjónustu um gervihnetti og á jörðu niðri ef þörfin er rökstudd á skýran 

hátt og að tryggja nægjanlegt tíðniróf til dagskrárgerðar og fyrir sérstaka viðburði (PMSE). 

2) Í orðsendingu sinni frá 6. maí 2015 sem nefnist „Áætlun um stafrænan innri markað fyrir Evrópu“, lagði framkvæmda-

stjórnin áherslu á mikilvægi tíðnisviðsins 694-790 MHz (hér eftir nefnt „700 MHz-tíðnisviðið“) til að tryggja veitingu 

breiðbandsþjónustu í dreifbýli í þeim tilgangi að tryggja aðgengi og tengjanleika og lagði áherslu á þörfina fyrir samræmda 

opnun tíðnisviðsins um leið og komið sé til móts við sértækar þarfir dreifingar útvarpsþjónustu. Að minnka stafrænu 

gjána, í umfangi sem og þekkingu, er mikilvægur þáttur sem verður að vera forgangsatriði án þess að mynda nýjar gjár 

þegar notendur taka upp nýja tækni. 

3) Skilvirk stjórnun tíðnirófs er skilyrði fyrir umbreytingu iðnaðarins í fimmtu kynslóðina (5G), sem myndi gera Sambandið 

að miðpunkti nýsköpunar og mynda hagstætt umhverfi til að þróa rafræn fjarskiptanet og þjónustu og þar með hámarka 

vaxtarmöguleika stafræna hagkerfisins. Rafrænt samfélag mun í auknum mæli vera kjarninn í hagkerfi Sambandsins, sem 

krefst aldreifðrar netdrægni til að þróa þjónustu í tengslum við Net hlutanna, rafræna verslun og evrópska skýjaþjónustu 

og til að tryggja fullan ávinning af fjórðu iðnbyltingunni (e. Industry 4.0) í Sambandinu. 

4) Tíðnisviðið 700 MHz er tækifæri fyrir hnattsamræmt og samhæft tíðniróf fyrir þráðlaust breiðband sem býður upp á 

stærðarhagkvæmni. Það ætti að gefa færi á að þróa nýjungar í stafrænni þjónustu í borgum og dreifbýli eða á afskekktum 

svæðum, svo sem rafræna heilbrigðisþjónustu (e. eHealth) og heilbrigðisþjónustu um farsíma (e. mHealth), sem studd er 

af farsímum, búnaði til að vakta sjúklinga og öðrum þráðlausum búnaði, sem og snjallorkunet.  

  

(1) Stjtíð. ESB C 303, 19.8.2016, bls. 127. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 15. mars 2017 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 25. apríl 2017. 

(3) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 243/2012/ESB frá 14. mars 2012 um að koma á stefnuáætlun til margra ára varðandi fjarskiptatíðni-

róf (Stjtíð. ESB L 81, 21.3.2012, bls. 7). 
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5) Í ályktun sinni frá 19. janúar 2016 sem ber yfirskriftina „Í átt að lögum um stafrænan innri markað“ minnti Evrópuþingið 

aðildarríkin á skuldbindingar sínar um að ná fullri útbreiðslu sem nemur minnst 30 megabita markhraða á sekúndu fyrir 

árið 2020, lagði áherslu á að fjarskiptatíðniróf er mikilvæg auðlind fyrir innri markaðinn fyrir þráðlaus breiðbandsfjar-

skipti, sem og fyrir útvarp, og að það er mikilvægt fyrir samkeppnishæfni Sambandsins í framtíðinni og hvatti til að það 

yrði sett í forgang að mynda samræmdan og samkeppnishvetjandi ramma um úthlutun tíðnirófs og skilvirka stjórnun á 

tíðnirófi. 

6) Tíðniróf þjónar hagsmunum almennings. Á tíðnisviðinu 470-790 MHz er það verðmætur kostur fyrir kostnaðarhagkvæma 

nýtingu þráðlauss nets með almennri útbreiðslu innanhúss sem utan. Þetta tíðniróf er nú í notkun í Sambandinu fyrir 

stafrænt sjónvarp um jarðstöðvakerfi (DTT) og þráðlausan PMSE-hljóðbúnað. Það er því forsenda fyrir aðgengi og miðlun 

menningarlegs inntaks og upplýsinga og hugmynda. Það styður, samhliða nýjum dreifingarleiðum, þróun fjölmiðla og 

skapandi greina, menningar- og rannsóknargeira, sem reiða sig í miklum mæli á það fyrir þráðlaust framboð efnis til 

endanotenda. 

7) Notkunin á 700 MHz-tíðnisviðinu skal uppbyggð á þann hátt að hún auðveldi samkeppni og ætti að vera framkvæmd á 

þann hátt að hún grafi ekki undan þeirri samkeppni sem fyrir er. 

8) Fyrir landsvæði 1, sem tekur til Sambandsins, mæla alþjóðafjarskiptareglur Alþjóðafjarskiptasambandsins, sem sam-

þykktar voru á heimsráðstefnu Alþjóðafjarskiptasambandsins árið 2015, fyrir um úthlutun 700 MHz-tíðnisviðsins til 

útvarps- og farstöðvaþjónustu (að undanskilinni farstöðvaþjónustu fyrir flug) á sameiginlegum frumgrunni. Tíðnisviðinu 

470-694 MHz (hér eftir nefnt „tíðnisviðið undir 700 MHz“) er eftir sem áður sérstaklega úthlutað til útvarpsþjónustu á 

frumgrunni og til notkunar fyrir þráðlausan PMSE-hljóðbúnað á öðrum grunni. 

9) Ört vaxandi notkun á þráðlausu breiðbandi og aukið efnahagslegt, iðnaðarlegt og félagslegt mikilvægi stafræna hag-

kerfisins gera aukna þráðlausa flutningsgetu nets nauðsynlega. Tíðniróf á 700 MHz-tíðnisviðinu veitir bæði viðbótarflutn-

ingsgetu og altæka útbreiðslu, sér í lagi fyrir dreifbýlis-, fjalllendis- og eyjasvæði og önnur afskekkt svæði sem eru 

efnahagslega erfið viðureignar og eru fyrir fram ákvörðuð í samræmi við svæði sem eru landsbundin forgangsverkefni, 

þ.m.t. meðfram stórum flutningsæðum á landi og til notkunar innanhúss og fyrir breitt svið vélrænna samskipta. Í þessu 

samhengi ættu samfelldar og samræmdar ráðstafanir sem eru gerðar fyrir hágæða þráðlausa útbreiðslu á jörðu niðri alls 

staðar í Sambandinu, sem byggja á grunni bestu innlendu starfsvenja sem varða skilyrði fyrir leyfum rekstraraðila, að 

miða að því að uppfylla það markmið stefnuáætlunarinnar til margra ára um fjarskiptatíðniróf að allir borgarar alls staðar 

í Sambandinu ættu að hafa fengið aðgengi, innan- sem utandyra, að hraðasta breiðbandshraðanum sem er ekki minni en 

30 megabitar á sekúndu eigi síðar en árið 2020, og ættu að miða að því að ná fram metnaðargjarnri sýn fyrir gígabitasam-

félag í Sambandinu. Slíkar ráðstafanir munu efla nýskapandi stafræna þjónustu og tryggja langtíma félagslegan og hag-

rænan ávinning. 

10) Fimmta kynslóðin (5G) mun ekki einungis hafa veruleg áhrif á stafræna geirann heldur á hagkerfin sem heild. Ef litið er 

til hinnar hægu útbreiðslu á fjórðu kynslóðinni (4G) og samsvarandi þjónustu mun árangursrík innleiðing á 5G í Sam-

bandinu ráða úrslitum fyrir efnahagsþróun og fyrir samkeppnishæfni og framleiðni hagkerfis Sambandsins. Sambandið 

þarf því að hafa frumkvæði með því að tryggja nægilegt tíðniróf fyrir árangursríka markaðssetningu og þróun á 5G. Að 

auki ættu aðildarríkin, þegar þau heimila notkun á 700 MHz-tíðnisviðinu, að taka til greina tækifærið til að tryggja að 

rekstraraðilar sýndarfarsímaneta geti aukið landfræðilega útbreiðslu sína. Ef aðildarríki fer þess á leit ætti framkvæmda-

stjórnin, ef mögulegt er, að auðvelda möguleikann á uppboðum sem skipulögð eru sameiginlega og leggja þannig sitt af 

mörkum á samevrópskum vettvangi. 

11) Samnýting tíðnirófs innan sameiginlegs tíðnisviðs fyrir þráðlaust tvíátta breiðband til notkunar á stóru svæði (útgrein og 

aðgrein) annars vegar og fyrir einstefnusjónvarpsútsendingar eða þráðlausan PMSE-hljóðbúnað hins vegar er tæknilega 

flókin í tilvikum þegar drægnisvæði þeirra skarast eða liggja nálægt hvort öðru. Þetta þýðir að ef 700 MHz-tíðnisviðið 

fyrir tvíátta rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband er tekið til annarra nota yrðu notendur stafræns sjónvarps 

um jarðstöðvakerfi (DTT) og þráðlauss PMSE-hljóðbúnaðar sviptir hluta af tíðnirófi sínu. Geirarnir fyrir stafrænt sjónvarp 

um jarðstöðvakerfi og PMSE-hljóðbúnað þurfa því fyrirsjáanlegt eftirlit til lengri tíma að því er varðar aðgengi að nægi-

legu tíðnirófi svo þeir geti verndað sjálfbæra veitingu og þróun þjónustu sinnar, sér í lagi ókeypis áhorf á sjónvarp, á sama 

tíma og viðeigandi umhverfi fyrir fjárfestingu er tryggt, svo að markmiðum um stefnu Sambandsins og á landsstigi á sviði 

hljóð- og myndmiðlunar, svo sem félagslegri samheldni, fjölhyggju fjölmiðla og menningarlegri fjölbreytni, sé náð. 

Mögulegt er að aðgerða verði þörf á vettvangi Sambandsins og á landsstigi til að tryggja viðbótartíðniróf fyrir notkun 

þráðlauss PMSE-hljóðbúnaðar utan tíðnisviðsins 470-790 MHz.  
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12) Í skýrslu sinni til framkvæmdastjórnarinnar mælti Pascal Lamy, formaður nefndar háttsettra embættismanna um fram-

tíðarnotkun á UHF-tíðnisviðinu (470-790 MHz) með því að 700 MHz-tíðnisviðið verði gert aðgengilegt fyrir þráðlaust 

breiðband eigi síðar en árið 2020 (+/- tvö ár). Slík opnun myndi auka líkurnar á því að ná langtímamarkmiðinu um fyrir-

sjáanlegt eftirlit fyrir stafrænt sjónvarp um jarðstöðvakerfi með því að gera tíðnisviðið undir 700 MHz aðgengilegt fram 

til ársins 2030, þó svo endurskoða þyrfti þetta fyrir árið 2025. 

13) Í áliti sínu frá 19. febrúar 2015 mælti stefnuhópurinn um fjarskiptatíðniróf, í áliti sínu um langtímastefnu varðandi fram-

tíðarnotkun á UHF-tíðnisviðinu (470-790 MHz) í Evrópusambandinu, með því að samþykkja ætti samræmda nálgun í 

Sambandinu öllu til að gera 700 MHz-tíðnisviðið tiltækilegt fyrir skilvirka notkun fyrir rafræna fjarskiptaþjónustu um 

þráðlaust breiðband fyrir lok ársins 2020, með það í huga að aðildarríki geti ákveðið á grundvelli tilhlýðilega rökstuddra 

ástæðna að fresta tiltækileika tíðnisviðsins um allt að tvö ár. Að auki skal tryggja aðgengi að tíðnisviðinu undir 700 MHz 

fyrir veitingu útvarpsþjónustu fram til ársins 2030. 

14) Nokkur aðildarríki hafa nú þegar hafið eða lokið landsbundnu ferli til að heimila notkun 700 MHz-tíðnisviðsins fyrir 

tvíátta rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband á jörðu niðri. Þörf er á samræmdri nálgun með tilliti til fram-

tíðarnotkunar á 700 MHz-tíðnisviðinu, sem ætti einnig að veita fyrirsjáanlegt eftirlit, jafna fjölbreytileika aðildarríkja með 

markmiðum um stafrænan innri markað og stuðla að evrópskri forystu að því er varðar alþjóðlega tækniþróun. Í þessu 

samhengi ætti aðildarríkjunum að vera skylt að taka 700 MHz-tíðnisviðið til annarra nota tímanlega í samræmi við lög 

Sambandsins og landslögin. 

15) Aðildarríki ættu að geta frestað, með tilhlýðilegum rökstuðningi, að heimila notkun á 700 MHz-tíðnisviðinu fyrir kerfi á 

jörðu niðri sem eru fær um að veita rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband, til allt að tveggja ára umfram 

almennan frest Sambandsins til ársins 2020. Ástæður fyrir slíkum fresti ættu að einskorðast við óútkljáð samræmingarmál 

sem ná yfir landamæri sem hafa í för með sér skaðlegar truflanir, við þörfina til að tryggja tæknileg umskipti fyrir stóran 

hluta af íbúum yfir í háþróaða útsendingarstaðla og flækjuna sem það ferli kann að valda, við fjárhagskostnað við 

umskiptin sem fer umfram fjárhagsáætlanir samkvæmt útboðsferli og við óviðráðanleg atvik. Aðildarríkin ættu að gera 

allar nauðsynlegar ráðstafanir til að lágmarka skaðlegar truflanir í þeim aðildarríkjum þar sem áhrifa gætir. Ef aðildarríki 

frestar að heimila notkun á 700 MHz-tíðnisviðinu skulu þau tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni 

um það og leggja fram tilhlýðilega rökstuddar ástæður fyrir því í innlendum vegvísum sínum. Slík aðildarríki og öll 

aðildarríki sem verða fyrir áhrifum af slíkum fresti skulu starfa saman í því skyni að samræma ferlið við opnun 700 MHz-

tíðnisviðsins og leggja fram upplýsingar um slíkt samstarf í innlendum vegvísum sínum. 

16) Notkun 700 MHz-tíðnisviðsins í öðrum tilgangi í þriðja landi, eins og heimilað er í alþjóðasamningum eða í hlutum lands-

bundinna yfirráðasvæða utan skilvirks eftirlits yfirvalda aðildarríkis, gæti takmarkað notkun 700 MHz-tíðnisviðsins fyrir 

rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband á jörðu niðri í sumum aðildarríkjum. Þetta myndi koma í veg fyrir að 

þessi aðildarríki gætu fylgt almennri tímaáætlun sem sett er á vettvangi Sambandsins. Hlutaðeigandi aðildarríki ættu að 

gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að lágmarka tímalengd og landfræðilegt umfang þessara takmarkana og leita 

aðstoðar hjá Sambandinu ef nauðsyn krefur, skv. 2. mgr. 10. gr. ákvörðunar nr. 243/2012/ESB. Einnig ættu þau að tilkynna 

framkvæmdastjórninni um slíkar takmarkanir skv. 6. gr. (2. mgr.) og 7. gr. ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

676/2002/EB (1) og ættu upplýsingarnar að vera birtar í samræmi við 5. gr. ákvörðunar nr. 676/2002/EB. 

17) Ákvörðun þessi ætti ekki að hafa áhrif á ráðstafanir á landsvísu í samræmi við lög Sambandsins sem varða almannahags-

muni sem tengjast rétti aðildarríkja til að skipuleggja og nota tíðniróf sitt í þágu allsherjarreglu, almannaöryggis og varnar-

mála. 

18) Notkun 700 MHz-tíðnisviðsins fyrir rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband á jörðu niðri ætti að falla undir 

sveigjanlegt fyrirkomulag leyfisveitinga eins fljótt og auðið er. Þetta fyrirkomulag ætti gefa möguleika á að handhafar 

notkunarréttinda á tíðnirófinu geti framselt og leigt út gildandi réttindi í tengslum við beitingu ákvæða 9. gr., 9. gr. a og 

9. gr. b í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB (2) með tilliti til skyldunnar að stuðla að framgangi virkrar 

samkeppni án röskunar á innri markaði 

  

(1) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 676/2002/EB frá 7. mars 2002 um regluramma um stefnu Evrópubandalagsins varðandi tíðniróf 

fyrir þráðlausar sendingar (ákvörðun um tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar) (Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 1). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu 

(rammatilskipun) (Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33). 
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fyrir rafræna fjarskiptaþjónustu skv. 5. gr. ákvörðunar nr. 243/2012/ESB. Aðildarríkin ættu, meðan á viðeigandi mati 

þeirra stendur þegar þau veita leyfi fyrir tíðnirófi, að taka tillit til tímalengdar leyfa, viðskiptaáætlunar rekstraraðila og 

framlag þeirra til að ná markmiðum stafrænu áætlunarinnar og að stuðlað sé að nýskapandi stafrænni þjónustu og félags-

legum og hagrænum ávinningi til langtíma. 

19) Það er mikilvægt að ná fyrirsjáanlegu eftirliti til langs tíma fyrir stafrænt sjónvarp um jarðstöðvakerfi með tilliti til 

aðgengis að tíðnisviðinu undir 700 MHz, með hliðsjón af niðurstöðu heimsráðstefnu Alþjóðafjarskiptasambandsins árið 

2015.  Í samræmi við ákvæði 9. gr. og 9. gr. a í tilskipun 2002/21/EB ættu aðildarríki að beita sveigjanlegri nálgun þegar 

mögulegt er og ættu þau að geta heimilað innleiðingu annars konar notkunar, svo sem rafrænnar fjarskiptaþjónustu um 

þráðlaust breiðband á jörðu niðri á tíðnisviðinu undir 700 MHz fyrir innlendar þarfir útvarpsþjónustu, þ.m.t. notendamiðuð 

nýsköpunarframtaksverkefni. Slík annars konar notkun ætti að tryggja áframhaldandi aðgengi að tíðnirófi fyrir útvarp sem 

aðalnotanda, með fyrirvara um eftirspurn innanlands. Í þessu skyni ættu aðildarríki að stuðla að aukinni samvinnu milli 

útvarpsrekenda, rekstraraðila útvarps og farsímafyrirtækja í þeim tilgangi að auðvelda samleitni á vettvangi hljóð- og 

myndmiðlaverks og Netsins og sameiginleg afnot af tíðnirófi. Þegar þau leyfa notkun á tíðnisviðinu undir 700 MHz fyrir 

rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband á jörðu niðri skulu aðildarríki tryggja að slík notkun valdi ekki skað-

legri truflun á stafrænu útvarpi á jörðu niðri í nærliggjandi aðildarríkjum, eins og kveðið er á um í samkomulaginu sem 

gert var á svæðisbundnu ráðstefnunni um þráðlaus fjarskipti árið 2006. 

20) Aðildarríki ættu að samþykkja samfellda landsbundna vegvísa til að auðvelda notkun á 700 MHz-tíðnisviðinu fyrir raf-

ræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband á jörðu niðri, en tryggja jafnframt samfellu fyrir þá sjónvarpsútsendingar-

þjónustuaðila sem færa sig af tíðnisviðinu. Um leið og slíkir landsbundnir vegvísar hafa verið samþykktir ættu aðildarríki 

að gera þá aðgengilega á gagnsæjan hátt innan Sambandsins. Landsbundnir vegvísar ættu að taka til starfsemi og tíma-

marka fyrir endurskipulagningu tíðnirófs, tækniþróun fyrir net- og endanotaendabúnað, samhliða tilvist útvarpsbúnaðar 

og búnaðar sem ekki er ætlaður fyrir útvarp, fyrirliggjandi og nýs fyrirkomulags leyfisveitinga, fyrirkomulags til að koma 

í veg fyrir skaðlegar truflanir að því er varðar tíðnirófsnotendur á aðliggjandi tíniðsviðum og upplýsingar um möguleikann 

á jöfnunargreiðslum fyrir kostnað við flutninga, þar sem slíkur kostnaður fellur til, í þeim tilgangi að koma í veg fyrir, 

meðal annars, kostnað fyrir endanotendur eða útvarpsrekendur. Í þeim tilvikum þar sem aðildarríki ætla að viðhalda staf-

rænu sjónvarpi um jarðstöðvakerfi (DTT) ætti í landsbundnu vegvísunum að íhuga möguleikann á að auðvelda uppfærslur 

á útsendingarbúnaði fyrir hljóðvarp og sjónvarp í tækni sem er skilvirkari að því er varðar tíðniróf, svo sem háþróuð 

hreyfimyndaform (t.d. HEVC) eða merkjasendingatækni (t.d. DVB-T2). 

21) Greina ætti gildissvið og fyrirkomulag á mögulegum jöfnunargreiðslum til að ljúka umbreytingu á notkun tíðnirófs, sér í 

lagi fyrir endanotendur, í samræmi við viðeigandi landsákvæði, eins og kveðið er á um í 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2002/20/EB (1) og ætti það að vera í samræmi við 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins, t.d. í þeim tilgangi að auðvelda umbreytingu yfir í tækni sem er skilvirkari að því er varðar tíðniróf. Fram-

kvæmdastjórnin ætti að geta veitt ráðgjöf til aðildarríkis, að beiðni þess, til að auðvelda umbreytinguna á notkun tíðnirófs. 

22) Framkvæmdastjórnin ætti, í samstarfi við aðildarríkin, að gefa skýrslu til Evrópuþingsins og ráðsins um þróun í notkun 

tíðnisviðsins undir 700 MHz með það fyrir augum að tryggja skilvirka notkun tíðnirófsins samkvæmt gildandi lögum 

Sambandsins. Framkvæmdastjórnin ætti að taka tillit til efnahagslegra, menningarlegra og alþjóðlegra þátta sem hafa áhrif 

á notkun tíðnisviðsins undir 700 MHz, frekari tækniþróunar, breytinga á hegðun neytenda og krafna um tengjanleika til 

að stuðla að vexti og nýsköpun í Sambandinu. 

23) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar ákvörðunar, þ.e. að tryggja samræmda nálgun að því er 

varðar notkun á tíðnisviðinu 470-790 MHz í Sambandinu í samræmi við sameiginleg markmið, og þeim verður betur náð 

á vettvangi Sambandsins vegna umfangs þeirra og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 

nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins 

og kveðið er á um í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari ákvörðun til að ná þessu markmiði. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Aðildarríki skulu, eigi síðar en 30. júní 2020, einungis heimila notkun á tíðnisviðinu 694-790 MHz (hér eftir nefnt 

„700 MHz-tíðnisviðið“) fyrir jarðbundin kerfi sem geta veitt rafræn fjarskipti um þráðlaust breiðband samkvæmt samræmdum 

tækniskilyrðum sem sett voru á fót af framkvæmdastjórninni skv. 4. gr. ákvörðunar nr. 676/2002/EB. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/20/EB frá 7. mars 2002 um heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (heimildartil-

skipun) (Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 21). 
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Aðildarríki geta hins vegar frestað að heimila notkun 700 MHz-tíðnisviðsins um allt að tveimur árum á grundvelli einnar eða 

fleiri tilhlýðilega rökstuddra ástæðna sem settar eru fram í viðaukanum við þessa ákvörðun. Ef um er að ræða slíkan frest skulu 

hlutaðeigandi aðildarríki upplýsa önnur aðildarríki og framkvæmdastjórnina til samræmis við það og skulu þau bæta þessum 

tilhlýðilega rökstuddu ástæðum við landsbundna vegvísinn sem samþykktur er skv. 5. gr. þessarar ákvörðunar. Ef nauðsyn krefur 

skulu aðildarríki framkvæma leyfisveitingaferilinn eða breyta réttindum sem fyrir eru til að nota tíðnirófið í samræmi við tilskipun 

2002/20/EB í þeim tilgangi að leyfa slíka notkun. 

Aðildarríki sem frestar að heimila notkun á 700 MHz-tíðnisviðinu samkvæmt annarri undirgrein og þau aðildarríki sem fyrir 

áhrifum verða af þeirri töf skulu starfa með hvort öðru með það í huga að samræma ferlið við opnun 700 MHz-tíðnisviðsins fyrir 

rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband og skulu leggja fram upplýsingar um slíkt samstarf í innlendum vegvísum 

sínum sem samþykktir eru skv. 5. gr. 

2. Í því skyni að leyfa notkun á 700 MHz-tíðnisviðinu í samræmi við 1. mgr. skulu aðildarríki, eigi síðar en 31. desember 

2017, gera alla nauðsynlega samninga um tíðnisamræmingu yfir landamæri innan Sambandsins. 

3. Aðildarríki skulu ekki vera bundin af þeim skuldbindingum, sem mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr., á landsvæðum þar sem 

tíðnisamræming við þriðja land er enn óleyst, að því tilskildu að aðildarríki geri allt sem í þeirra valdi stendur til að lágmarka 

tímalengd og landfræðilegt umfang slíkrar óútkljáðrar samræmingar og tilkynni framkvæmdastjórninni niðurstöðurnar, á árlegum 

grundvelli, þar til útistandandi samræmingarmál hafa verið leyst. 

Ákvæði fyrstu undirgreinar skulu gilda um vandamál varðandi samræmingu á tíðnirófi í Lýðveldinu Kýpur sem skapast vegna 

þess að ríkisstjórn Kýpur getur ekki farið með raunverulega stjórn á hluta af yfirráðasvæði sínu. 

4. Þessi ákvörðun hefur ekki áhrif á rétt aðildarríkja til að skipuleggja og nota tíðniróf sitt í þágu allsherjarreglu, 

almannaöryggis og varnarmála. 

2. gr. 

Við veitingu réttinda til að nota 700 MHz-tíðnisviðið fyrir jarðbundin kerfi sem geta veitt rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust 

breiðband skulu aðildarríki heimila framsal eða útleigu á slíkum réttindum í samræmi við opnar og gagnsæjar málsmeðferðar-

reglur samkvæmt gildandi lögum Sambandsins. 

3. gr. 

1. Þegar aðildarríki heimila notkun eða breyta gildandi réttindum til að nota 700 MHz-tíðnisviðið skulu þau taka tilhlýðilegt 

tillit til þarfarinnar að ná þeim markhraða og gæðamarkmiðum sem sett eru fram í 1. mgr. 6. gr í ákvörðun nr. 243/2012/ESB, 

þ.m.t. útbreiðslu á fyrir fram ákveðnum landsbundnum forgangssvæðum þar sem nauðsynlegt er, svo sem meðfram stórum flutn-

ingsæðum á jörðu niðri, í þeim tilgangi að heimila þráðlausar nýtingarleiðir og evrópska forystu í nýrri stafrænni þjónustu til að 

stuðla á virkan hátt að hagvexti Sambandsins. Slíkar ráðstafanir geta falið sér skilyrði til að auðvelda eða hvetja til samnýtingar 

á netgrunnvirkjum eða tíðnirófi í samræmi við lög Sambandsins. 

2. Við beitingu 1. mgr. skulu aðildarríkin meta þörfina fyrir að setja skilyrði fyrir afnotarétti á tíðni innan 700 MHz-tíðnisvið-

sins og þar sem við á skulu þau hafa samráð við viðeigandi hagsmunaaðila í því tilliti. 

4. gr. 

Aðildarríki skulu tryggja aðgengileika, a.m.k. til ársins 2030, að tíðnisviðinu 470-694 MHz (hér eftir „tíðnisviðið undir 

700 MHz“) fyrir veitingu útvarpsþjónustu á jörðu niðri, þ.m.t. á opinni sjónvarpsdagskrá, og fyrir notkun á þráðlausum PMSE-

hljóðbúnaði, á grundvelli landsbundinna þarfa, jafnframt því sem tekið er tillit til meginreglunnar um tæknilegt hlutleysi. Aðildar-

ríki skulu tryggja að hvers kyns önnur notkun á tíðnisviðinu undir 700 MHz á yfirráðasvæði þeirra sé samrýmanleg landsbundnum 

þörfum í viðkomandi aðildarríki og valdi ekki skaðlegum truflunum á eða þarfnist verndar fyrir útvarpsþjónustu á jörðu niðri í 

aðliggjandi aðildarríki. Slík notkun skal vera með fyrirvara um þær skuldbindingar sem leiða af alþjóðasamningum, svo sem 

samningum varðandi tíðnisamræmingu yfir landamæri. 

5. gr. 

1. Eins fljótt og auðið er og eigi síðar en 30. júní 2018 skulu aðildarríkin samþykkja og gera landsáætlanir og tímaáætlanir 

sínar („landsbundnir vegvísar“) aðgengilegar öllum, þ.m.t. ítarleg skref til að uppfylla skuldbindingar sínar skv. 1. og 4. gr. 

Aðildarríki skulu semja landsbundna vegvísa sína að höfðu samráði við alla viðkomandi hagsmunaaðila. 

2. Til þess að tryggja að notkun 700 MHz-tíðnisviðsins sé í samræmi við 1. mgr. 1. gr. skulu aðildarríkin bæta við landsbundna 

vegvísa sína, eftir því sem við á, upplýsingum um ráðstafanir, þ.m.t. hvers kyns stuðningsráðstafanir, til að takmarka áhrif 
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komandi umbreytingarferlis á almenning og á notkun á þráðlausum PMSE-hljóðbúnaði og til að auðvelda tímanlegan tiltækileika 

á netbúnaði og móttökubúnaði fyrir samvirkandi sjónvarpsútsendingar á innri markaðinum. 

6. gr. 

Aðildarríkin geta, eftir því sem við á og í samræmi við lög Sambandsins, tryggt að nægilegar jöfnunargreiðslur fyrir beinan 

kostnað, sér í lagi fyrir endanotendur, vegna flutnings eða endurúthlutunar á tíðnirófi séu veittar án tafar og á gagnsæjan hátt til 

þess m.a. að auðvelda umbreytingu yfir í tækni sem er skilvirkari að því er varðar tíðniróf. 

Að beiðni hlutaðeigandi aðildarríkis getur framkvæmdastjórnin veitt leiðsögn varðandi slíkar jöfnunargreiðslur í þeim tilgangi að 

auðvelda umbreytingu á notkun tíðnirófs. 

7. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal, í samstarfi við aðildarríkin, gefa skýrslu til Evrópuþingsins og ráðsins um þróun í notkun tíðnisviðsins 

undir 700 MHz með það fyrir augum að tryggja skilvirka notkun tíðnirófsins samkvæmt gildandi lögum Sambandsins. Fram-

kvæmdastjórnin skal taka tillit til félagslegra, efnahagslegra, menningarlegra og alþjóðlegra þátta sem hafa áhrif á notkun tíðni-

sviðsins undir 700 MHz skv. 1. og 4. gr., frekari tækniþróunar, breytinga á hegðun neytenda og krafna varðandi tengjanleika til 

að efla vöxt og nýsköpun í Sambandinu. 

8. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

9. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 17. maí 2017. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. Tajani 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

C. Abela 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Rökstuddar ástæður fyrir frestun á heimild fyrir notkun á 700 MHz-tíðnisviðinu fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita 

rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband síðar en 30. júní 2020 (1. mgr. 1. gr.): 

1) óútkljáð samræmingarmálefni yfir landamæri sem veldur skaðlegum truflunum, 

2) þörfin til að tryggja, og flækjan við að tryggja, tæknileg umskipti fyrir stóran hluta íbúa yfir í háþróaða útsendingarstaðla, 

3) fjárhagskostnaður við umskiptin sem fer umfram fjárhagsáætlanir samkvæmt útboðsferli, 

4) óviðráðanleg atvik. 

 ____________  


