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Forberedelse af World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19).
Fastlæggelse af dansk holdning til de fælleseuropæiske forslag – høring over
resterende ECP’er.

J nr. 2019 - 93470
/PLUA

I perioden 28. oktober - 22. november 2019 afholder ITU (International Telecommunication Union) en verdensomspændende radiokonference (WRC-19) i Sharm
el-Sheikh, Egypten. Formålet med konferencen er primært at revidere det internationale radioreglement, der indeholder de overordnede internationale regler inden for
frekvensforvaltning. ITU er FN’s særorganisation for informations- og kommunikationsteknologi.
Energistyrelsen forestår på Danmarks vegne det internationale samarbejde i forbindelse med bl.a. ITU’s afholdelse af WRC’er.
På europæisk plan foregår forberedelsesarbejdet til WRC’er i regi af den europæiske samarbejdsorganisation CEPT, der omfatter 48 lande. CEPT har nedsat en
arbejdsgruppe kaldet ECC CPG (Conference Preparatory Group) med det formål at
udarbejde fælleseuropæiske holdninger og forslag til WRC-19. Energistyrelsen
deltager på Danmarks vegne i dette arbejde.
Energistyrelsen har den 14. december 2018 afholdt et interessentmøde om forberedelsen af WRC-19 og i perioden 19. juni – 5. juli 2019 gennemført en høring over
første runde af ECP’er (European Common Proposals), som har været godkendt af
CPG i juni 2019.
Denne høring omfatter de resterende ECP’er, som CPG har godkendt på sit møde
den 26-30. august 2019.
Energistyrelsen har udarbejdet vedlagte opdaterede notat om forberedelsen til
WRC-19. Notatet omfatter en beskrivelse af de dagsordenspunkter, som Energistyrelsen har vurderet har størst interesse i Danmark. De øvrige ECP’er fremgår af
bilaget.
Energistyrelsen skal på Danmarks vegne over for CEPT, for hver enkelt af de endeligt godkendte ECP’er, senest den 30. september 2019 tilkendegive:
•

om Danmark vil være medunderskriver på ECP’en, eller

•

at Danmark ikke vil være medunderskriver af ECP’en.
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For at få fastlagt den danske holdning til de fælleseuropæiske forslag til WRC19 skal Energistyrelsen anmode om eventuelle bemærkninger til de foreliggende ECP’er, som ikke indgik i høringen i juni. Bemærkningerne bedes være
Energistyrelsen i hænde senest den
24. september 2019, kl. 12.00.
Bemærkningerne bedes sendt i elektronisk form til tele@ens.dk.
Den endelige danske holdning til de enkelte fælleseuropæiske forslag vil bero på
resultatet af høringerne over ECP’er samt den efterfølgende forelæggelse for ministeren af udkast til mandat for den danske delegation ved WRC-19.
Det er væsentligt at understrege, at ECP’erne kun er nogle af de forslag, der vil
blive behandlet på konferencen. Ligesom de europæiske lande vil den øvrige del af
verden fremlægge forslag og synspunkter på de enkelte punkter på dagsordenen.
ECP’erne vil dog have en større vægt end mange andre forslag, idet de fleste
CEPT-lande på forhånd står bag forslagene. Det kan imidlertid ikke tages for givet,
at resultatet af konferencen vil afspejle alle ECP’erne, idet det formentlig vil være
nødvendigt at indgå flere kompromiser under konferencen.
Høringsmaterialet er optaget på Høringsportalen, http://hoeringsportalen.dk/.
Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen.

Med venlig hilsen

Peter Lund Andersen
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