11. febuar 2016

Høringssvar til specialudvalgets høring over forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHzfrekvensbåndet i EU
Teleindustrien har modtaget ovennævnte høring og skal indledningsvis takke for muligheden for at
afgive høringssvar.
TI afgav den 10. april 2015 bemærkninger til Europa-Kommissionen i forbindelse med dens høring
over den såkaldte Lamy-rapport.1
Udkastet til afgørelse baserer sig i meget høj grad på konklusionerne i Lamy-rapporten, herunder
særligt til rapportens option 3, som er søgt udmøntet med udkastet til afgørelse. TI skal derfor
generelt henvise til de tidligere bemærkninger afgivet til Europa-Kommissionen.
TI er positivt stemt overfor, at der i EU søges defineret fælles rammer for udnyttelsen af særligt
700 MHz-frekvensbåndet men i et vist omfang også frekvensbåndet fra 470-694 MHz.
Det er således positivt, at der lægges op til, at medlemsstaterne senest med udgangen af juni 2020
skal sikre, at 700 MHz-frekvensbåndet kan anvendes til levering af trådløse mobile
bredbåndstjenester. Dette harmonerer med den danske politiske beslutning om
tilrådighedsstillelse til dette formål i 2020, selvom TI gerne havde set, at denne dato blev
fremrykket.
Det er også positivt, at der i udkastet er fokus på at sikre den praktiske implementering således, at
medlemsstaterne indbyrdes skal have forhandlet alle grænseoverskridende aftaler på plads senest
med udgangen af 2017.
Imidlertid fremgår det af udkastets art. 3, at medlemsstaterne med en fremtidig anvendelse af 700
MHz-frekvensbåndet til mobile bredbåndsformål skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at
”sikre dækning af højkvalitet for deres befolkning og område ved hastigheder på mindst 30
Mb/s, både indendørs og udendørs...”
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TI finder dette krav unødigt stramt både for så vidt angår den foreslåede hastighed, bl.a. i forhold
til brug for næste generations maskinkommunikation, og forslaget om, at dette også skal gælde
indendørs. TI ville foretrække, at det i stedet pålagdes medlemsstaterne at sikre, at frekvensbåndet
ved udstedelse af tilladelser til mobilt bredbånd udnyttes så effektivt som muligt, herunder.
TI noterer sig slutteligt med tilfredshed, at Lamy-rapportens forslag om først fra 2030 at stille
frekvensbåndet 470-694 MHz til rådighed for andre elektroniske kommunikationstjenester end
DTT og PMSE er forsvundet i udkastet til afgørelse, jf. udkastets art. 4. TI finder dog samtidig, at
der er en risiko for, at man med den valgte ordlyd om, at frekvensbåndet i så tilfælde udelukkende
kan benyttes til downlink, på forhånd begrænser en fremtidig udnyttelse af dette frekvensbånd
unødigt.
TI står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for at uddybe ovenstående.
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