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DIRECTIVA CONSILIULUI
din 25 iunie 1987
privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru
introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile
terestre digitale celulare paneuropene publice
(87/372/CEE)
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunități Economice
Europene, în special articolul 100,
având în vedere propunerea Comisiei (1),
având în vedere avizul Parlamentului European (2),
întrucât Recomandarea 84/549/CEE (3) solicită introducerea de servicii
pe baza unei abordări comune armonizate în domeniul telecomunicațiilor;
întrucât resursele oferite de rețelele moderne de telecomunicații ar trebui
utilizate la capacitate maximă în vederea dezvoltării economice a Comunității;
întrucât serviciile de radiotelefonie mobilă reprezintă singura modalitate
de contactare a utilizatorilor aflați în mișcare și cea mai eficientă modalitate de conectare a acestora la rețelele publice de telecomunicații;
întrucât comunicațiile mobile depind de alocarea și disponibilitatea
benzilor de frecvență care să poată permită transmiterea și recepționarea
informațiilor între stațiile fixe și cele mobile;
întrucât frecvențele și sistemele de telecomunicație mobile terestre
utilizate în prezent pe teritoriul Comunității sunt foarte diferite și nu
permit tuturor utilizatorilor aflați în mișcare pe întreg teritoriul Comunității, inclusiv apele interioare sau de coastă, în vehicule, ambarcațiuni,
trenuri sau care se deplasează pe jos, să profite de beneficiile oferite de
serviciile și de piețele la scară europeană;
întrucât trecerea la cea de-a doua generație de sisteme de comunicații
mobile celulare digitale oferă o posibilitate unică de realizare a unor
comunicații mobile cu adevărat paneuropene;
întrucât Conferința Europeană a Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT) a
recomandat alocarea frecvențelor 890-915 MHz și 935-960 MHz pentru
un astfel de sistem, în conformitate cu regulamentele radio prin care
Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) alocă aceste
frecvențe și serviciilor de radiotelefonie mobilă;
întrucât o parte din aceste benzi de frecvență sunt utilizate în prezent sau
urmează a fi utilizate de anumite state membre pentru sisteme provizorii
și alte servicii radio;
întrucât disponibilitatea progresivă a gamei complete de benzi de
frecvență menționate mai sus va fi indispensabilă pentru realizarea
unui sistem de comunicații mobile într-adevăr paneuropean;
întrucât punerea în aplicare a Recomandării 87/371/CEE a Consiliului
din 25 iunie 1987 privind introducerea coordonată în Comunitate a
comunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene
publice (4), având în vedere inițierea unui sistem paneuropean până
cel târziu în 1991 va permite specificarea rapidă a benzii de transmisie
radio;
(1)
(2)
(3)
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întrucât, pe baza tendințelor actuale ale tehnologiei și ale piețelor, pare
realist să se preconizeze ocuparea exclusivă a benzilor de frecvență
cuprinse între 890-915 și 935-960 MHz de către sistemul paneuropean
într-o perioadă de 10 ani începând cu 1 ianuarie 1991;
întrucât Directiva 86/361/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind
etapa inițială de recunoaștere reciprocă a omologării pentru echipamentele terminale de telecomunicații (1) va permite adoptarea rapidă
de specificații de conformitate comune pentru sistemul paneuropean
de comunicații mobile celulare digitale;
întrucât raportul privind comunicațiile mobile publice realizat de grupul
de analiză și prognoză (GAP) pentru grupul de înalți funcționari din
domeniul telecomunicațiilor (SOG-T) a atras atenția asupra necesității
disponibilității unor frecvențe adecvate ca o condiție prealabilă esențială
pentru realizarea unor comunicații mobile digitale celulare paneuropene;
întrucât acest raport a primit avize favorabile de la administrațiile telecomunicațiilor, Conferința Europeană a Poștei și Telecomunicațiilor
(CEPT) și producătorii de aparatură utilizată în telecomunicații din
statele membre,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

▼M1
Articolul 1
(1)
Statele membre pun benzile de frecvență de 880-915 MHz și
925-960 MHz (banda de 900 MHz) la dispoziția sistemelor GSM și
UMTS, precum și la dispoziția altor sisteme terestre capabile să
furnizeze servicii de comunicații electronice care pot funcționa alături
de sistemele GSM, în conformitate cu măsurile tehnice de aplicare
adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în
Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (2).
(2)
La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre
analizează dacă alocarea existentă a benzii de 900 MHz în beneficiul
operatorilor de comunicații mobile care activează pe teritoriile lor este
de natură să denatureze concurența pe piețele respective și, acolo unde
acest lucru este justificat și proporțional, statele membre soluționează
aceste denaturări în conformitate cu articolul 14 din Directiva
2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie
2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (3).
Articolul 2
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:
(a) „sistem GSM” înseamnă o rețea de comunicații electronice care este
conformă cu standardele GSM publicate de ETSI, în special EN 301
502 și EN 301 511;
(b) „sistem UMTS” înseamnă o rețea de comunicații electronice care
este conformă cu standardele UMTS publicate de ETSI, în special
EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 și EN 301 908-11.
Articolul 3
(1)
Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare conformării la prezenta directivă până la 9 mai
2010. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor
(1) JO L 217, 5.8.1986, p. 21.
(2) JO L 108, 24.4.2002, p. 1.
(3) JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
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măsuri, precum și un tabel de corespondență între măsurile respective și
prezenta directivă.
Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere
la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de
efectuare a acestei trimiteri.
(2)
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul
reglementat de prezenta directivă.
__________
▼B
Articolul 5
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

