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Telekomunikacja: zielone œwiat³o dla nowego wykorzystania 

czêstotliwoœci radiowych w paœmie 900 MHz

Pañstwa cz³onkowskie maj¹ obecnie nieca³e 
szeœæ miesiêcy na wdro¿enie przepisów nowej 
dyrektywy do swoich porz¹dków prawnych 
– termin transpozycji up³ywa z dniem 9 maja 
2010 r. W Polsce niezbêdna bêdzie miêdzy 
innymi zmiana zarz¹dzenia Prezesa UKE 
w sprawie planu zagospodarowania czêstotliwoœci 
z zakresów 880-890 MHz oraz 925-935 MHz. 
Prezes UKE wszcz¹³ ju¿ konsultacje w tej sprawie.

3. Ryzyko przymusowego refarmingu 
    (realokacji czêstotliwoœci) w paœmie 
    900 MHz. Prezes UKE oceni, czy dotychczasowa 
    alokacja czêstotliwoœci z tego zakresu, wobec 
    liberalizacji sposobu ich wykorzystania, nie 
    bêdzie prowadziæ do zak³ócenia konkurencji 
    na rynku. W razie stwierdzenia takiego 
    zagro¿enia, podejmie odpowiednie dzia³ania 
    na rzecz jego usuniêcia, obejmuj¹ce 
    – w ostatecznoœci – refarming.

W dniu 9 listopada 2009 r. wesz³a w ¿ycie 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/114/WE zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 
87/372/EWG. Nowa dyrektywa znosi 
zastrze¿enie wykorzystania czêstotliwoœci 
radiowych w zakresach 880-915 MHz oraz 
925-960 MHz (tzw. pasmo 900 MHz) 
wy³¹cznie na potrzeby systemów GSM, 
jakie ustanowi³a ponad dwadzieœcia lat 
temu dyrektywa 87/372/EWG. 

Dwadzieœcia siedem pañstw cz³onkowskich Unii 
Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein 
uzyska³o mo¿liwoœæ bardziej elastycznego 
zarz¹dzania widmem radiowym w kluczowym 
paœmie 900 MHz.

Czêstotliwoœci radiowe w paœmie 900 MHz 
pos³u¿¹ teraz tak¿e innym systemom ³¹cznoœci 
elektronicznej – przede wszystkim systemowi 
UMTS (sieci komórkowe tzw. trzeciej generacji), 
wyraŸnie wskazanemu w nowej dyrektywie. 
Nie ma jednak przeszkód dla przeznaczenia 
tych czêstotliwoœci dla jeszcze bardziej 
zaawansowanych technologii, w tym rozwijanego 
obecnie systemu LTE (czwarta generacja sieci 
komórkowych). Jedynym warunkiem dla nowego, 
szerokiego wykorzystania pasma 900 MHz, jest 
zapewnienie, ¿e nowe systemy nie bêd¹ 
zak³óca³y funkcjonowania systemów GSM.

Jakie bêd¹ konsekwencje wdro¿enia 
nowej dyrektywy dla rynku?

Mo¿liwoœæ przyznawania rezerwacji 
    czêstotliwoœci radiowych z zakresu pasma 
    900 MHz na potrzeby ró¿nych systemów 
    ³¹cznoœci ruchomej (GSM, UMTS lub LTE) 
    – zgodnie z zasad¹ neutralnoœci technologicznej.

Mo¿liwoœæ indywidualnego wystêpowania 
    przez operatorów o zmianê przeznaczenia 
    czêstotliwoœci w paœmie 900 MHz, 
    przyznanych im wy³¹cznie na potrzeby 
    systemów GSM. Nie bêdzie konieczna „automa-
    tyczna” zmiana wszystkich dotychczas przyznanych 
    rezerwacji czêstotliwoœci w tym paœmie.
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