
Alerta: Llum vermella encesa 

La setmana passada, una reunió del Comitè de Comunicacions Europeu (ECC) es va 

celebrar a Vilnius (Lituània). La Decisió ECC (11) 03, que recomana l'ús gratuït de CB i 

l'aplicació de la norma EN300433 (AM-FM 4W i 12W pep SSB) ha estat revisat. 

(Enllaç al document:http://www.ecbf.eu/Docs/ECCDEC1103.PDF) 

 

El ECBF va participar en aquesta reunió, (A la fotografia, el Sr. Oscar Espallargas, 

President de la ECBF i el Sr. Martijn Verhoef, membre de ECBF a Holanda) que 

denuncia la no aplicació de la Decisió (11) 03 en diversos països membres de la la 

Conferència Europea d'Administracions de correus i telecomunicacions (CEPT). 

 

El més sorprenent va ser que alguns participants ens va advertir de la "off the record", 

que el compte enrere ha començat a fer desaparèixer el CB 27 MHz en menys de 10 

anys. 

 

El primer pas ha estat la d'eliminar el registre d'usuaris. 

 

Una sèrie de grups han obligat a diverses administracions per aturar: per registrar, per 

expedir llicències i autoritzacions. Diversos fabricants i importadors, influenciats per 

aquests grups i amb la creença d'augmentar les seves vendes, han donat suport aquestes 

mesures. 

 

Com a resultat, si abans de CB tenia poca o cap protecció contra les interferències de les 

administracions d'altres serveis d'estar a la banda científica i mèdica industrial, ara que 

les administracions ja no coneixen el nombre d'usuaris, el que passarà en el futur? Si els 

usuaris ja no estan protegits, significa més QRM a la banda de 27 MHz. 

 

El proper pas serà en cinc anys o abans (cada cinc anys, les decisions són revisats per 

ECC). Ells començaran a proposar altres usos de la banda de 27 MHz (que ja està 

passant), i com no hi ha usuaris i ja que és una banda ICM, poden declarar fàcilment la 

freqüència lliure per a qualsevol tipus d'ús. En la propera revisió de la Decisió ECC (11) 

03, el poc suport a CB simplement pot ser cancel·lat i desaparèixer. 

 

Com podem evitar-ho? Ens ha suggerit que només les xifres poden aturar aquest procés; 

nombre d'usuaris, el nombre de transceptors CB venut i fabricat, nombre d'accessoris, 

etc. Hem de proporcionar aquestes xifres amb la CEPT per tal de justificar l'existència 

d'un mercat de béns. 

 

http://www.ecbf.eu/Docs/ECCDEC1103.PDF


 

Les administracions no poden facilitar el nombre d'usuaris, només les federacions poden 

proporcionar aquest tipus d'informació. Hem de proporcionar aquests números a la 

CEPT. 

 

Els altres números pertanyen a la indústria privada, que són confidencials i dates més 

difícil d'aconseguir. Hem de tractar d'obtenir aquest tipus d'informació per continuar 

donant vida al CB. 

 

El ECBF té molta feina per davant. 

 

Traducciò de Jordi Centelles 


