
SSUUBBMMIISSSSIIOONN  TTOO  TTHHEE  PPRROODDUUCCTTIIVVIITTYY  CCOOMMMMIISSSSIIOONN

RREEVVIIEEWW  OOFF  RRAADDIIOOCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  AACCTTSS  AANNDD  MMAARRKKEETT  BBAASSEEDD
RREEFFOORRMM

SSUUBBJJEECCTT::    SSPPEECCTTRRUUMM  LLIICCEENNSSIINNGG

IInnddiivviidduuaall  SSuubbmmiissssiioonn  bbyy::    BBaarrrryy  WWhhiittttllee

IInnttrroodduuccttiioonn::
II  aamm  tteennddeerriinngg  tthhiiss  ssuubbmmiissssiioonn  aass  aann  iinnddiivviidduuaall  ssuuppppoorrttiinngg  rreeffoorrmm  ooff  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff
ssoommee  ooff  tthhee  pprroocceedduurreess  eexxeerrcciisseedd  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeeccttrruumm  lliicceennssiinngg  ffrraammeewwoorrkk..  MMyy
ccoonntteennttiioonn  iiss  tthhaatt  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  rreessuullttss  iinn  aaddddiittiioonnaall  aanndd  oofftteenn  uunnnneecceessssaarryy  eexxppeennssee  ttoo
lliicceennsseeeess  aanndd  iinnhhiibbiittss  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  sseerrvviicceess..

II  hhaavvee  wwoorrkkeedd  aass  aa  tteecchhnniiccaall  ooffffiicceerr  ffoorr  aarroouunndd  2200yyeeaarrss  iinn  tthhee  CCuussttoommeerr  SSeerrvviiccee  GGrroouupp  ooff
AACCAA..  SSiinnccee  lleeaavviinngg  mmyy  eemmppllooyymmeenntt  wwiitthh  AACCAA  tthhiiss  yyeeaarr,,  II  hhaavvee  hhaadd  rreeaassoonn  ttoo  eevvaalluuaattee
ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss  ppllaannnniinngg  iinndduussttrryy..  TThhiiss  eexxppeerriieennccee  hhaass
pprroommpptteedd  mmee  ttoo  ccoommmmeenntt  oonn  aassppeeccttss  ooff  ssppeeccttrruumm  lliicceennssiinngg  wwhhiicchh  II  bbeelliieevvee  sshhoouulldd  bbee
rreevviieewweedd..

BBaacckkggrroouunndd::
11..  OOtthheerrss  hhaavvee  ddeeaalltt  wwiitthh  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  aanndd  hhiissttoorryy  ooff  rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss  lliicceennssiinngg

aass  aa  ffoorrmm  ooff  ssppeeccttrruumm  mmaannaaggeemmeenntt..  IInn  ssuummmmaarryy,,  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  aappppaarraattuuss  lliicceennssiinngg
aarrrraannggeemmeennttss  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  oovveerr--pprreessccrriippttiivvee  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiivvee..  IInnnnoovvaattiivvee
tteecchhnnoollooggiiccaall  cchhaannggeess  aanndd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  wweerree  ssoommeettiimmeess  iinnhhiibbiitteedd
bbyy  iinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  SSppeeccttrruumm  MMaannaaggeerr  ttoo  kkeeeepp  ppaaccee  wwiitthh  tthhoossee  cchhaannggeess..

22..  TThhee  ssppeeccttrruumm  lliicceennccee  ccoonncceepptt  wwaass  ccrreeaatteedd  aanndd  ccooddiiffiieedd  bbyy  tthhee  RRaaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss
AAcctt  11999922..    TThhee  AAcctt  pprroovviiddeess  ffoorr  aa  mmaarrkkeett--bbaasseedd  aallllooccaattiioonn  ooff  lliicceennsseess  aauuccttiioonneedd  iinn
lloottss  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  ffrreeqquueennccyy  aanndd  ggeeooggrraapphhiiccaall  bboouunnddaarriieess..

33..  SSppeeccttrruumm  lliicceennsseess  wweerree  ssuuppppoosseedd  ttoo  oovveerrccoommee  tthhee  pprreessccrriippttiivvee  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd
wwiitthh  aappppaarraattuuss  lliicceennssiinngg  bbyy  ooffffeerriinngg  aa  ““tteecchhnnoollooggyy  nneeuuttrraall””  aalltteerrnnaattiivvee..  TThhee
aarrrraannggeemmeennttss  wweerree  iinntteennddeedd  ttoo  ssiimmpplliiffyy  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt  aanndd  uussee  ooff  ttrraannssmmiitttteerrss  wwiitthhiinn
tthhee  pprreessccrriibbeedd  bboouunnddaarriieess,,  tthhuuss  rreemmoovviinngg  oobbssttaacclleess,,  ddeellaayyss  aanndd  ccoossttss  ttoo  iinndduussttrryy..

44..  TToo  ssoommee  eexxtteenntt,,  tthhee  ssppeeccttrruumm  lliicceennccee  hhaass  ssuucccceeeeddeedd..  IItt  pprroovviiddeess  fflleexxiibbiilliittyy  ffoorr  aa
lliicceennsseeee  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  ssppeeccttrruumm  wwiitthhiinn  tthhoossee  bboouunnddaarriieess..



SSppeeccttrruumm  LLiicceennssiinngg  PPrroocceessss::
55..  IInn  pprraaccttiiccee  tthhee  pprroocceessss  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  ffuullll  uussee  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrccee  iiss

uunnnneecceessssaarriillyy  ccoommpplliiccaatteedd  bbyy  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  ssppeeccttrruumm  lliicceennccee  ffoorrmm  aanndd  iittss
ccoorree  ccoonnddiittiioonnss..

66..  TThhee  ssppeeccttrruumm  lliicceennccee  hhaass  ssppaawwnneedd  aa  pprroocceessss  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhee  ddeeppllooyymmeenntt  ooff
ttrraannssmmiitttteerrss,,  rreeqquuiirriinngg  aann  aannaallyyssiiss  ooff  iittss  ttrraannssmmiissssiioonn  pprrooffiillee,,  tteerrmmeedd  tthhee  ddeevviiccee
bboouunnddaarryy..

77..  TThhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  pprroocceessss,,  tthhee  llaacckk  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  iitt
eennssuurreess  tthhaatt  ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss,,  ttoo  pprroovviiddee  ddeevviiccee  rreeggiissttrraattiioonnss  wwiillll
rreemmaaiinn  lliimmiitteedd..

88..  TThhee  ssccaarrcciittyy  ooff  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  tthhee  uunnnneecceessssaarryy  ccoommpplleexxiittyy  lleeaaddss  ttoo  aaddddiittiioonnaall  ccoosstt
bbuurrddeennss  iimmppoosseedd  oonn  iinndduussttrryy..  FFrroomm  tthheeiirr  ppeerrssppeeccttiivvee,,  lliicceennsseeeess  aanndd  ppootteennttiiaall
iinnvveessttoorrss  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceepptt  eemmbbooddiieedd  iinn  tthheeiirr  iinnvveessttmmeennttss,,  ffeeww  uunnddeerrssttaanndd  tthhee
ddeettaaiillss  pprreessccrriibbeedd  iinn  tthhee  lliicceennccee  ddooccuummeennttss  oorr  tthhee  pprroocceesssseess  ffoorr  rreeggiisstteerriinngg  ddeevviicceess..

99..  AAfftteerr  aatttteennddiinngg  aa  rreecceenntt  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn  wwiitthh  AACCAA  aass  aann  eemmppllooyyeeee,,  iitt  iiss  ffaaiirr  ttoo
oobbsseerrvvee  tthhaatt  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  ddeevviiccee  rreeggiissttrraattiioonn  pprroocceessss  iiss  nnoott  wweellll  uunnddeerrssttoooodd,,
eevveenn  bbyy  AACCAA,,  tthhee  LLiicceennccee  MMaannaaggeerr..  TThhiiss  iiss  dduuee  iinn  nnoo  ssmmaallll  wwaayy  ttoo  tthhee  ddeeppaarrttuurree
ffrroomm  AACCAA  ooff  ffoorrmmeerr  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ddeessiiggnneedd  tthheessee  pprroocceesssseess..  TThheessee  ppeeooppllee  aarree  nnooww
aabbllee  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ooppppoorrttuunniittiieess  pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  tthheeyy
ddeessiiggnneedd..

1100..  II  bbeelliieevvee  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ssppeeccttrruumm  lliicceennssiinngg,,  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  pprroovviiddiinngg  fflleexxiibbiilliittyy  aanndd
eeffffiicciieennccyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  ssppeeccttrruumm  rreemmaaiinn  vvaalliidd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  pprroocceesssseess  mmuusstt  bbee
rreeffoorrmmeedd..

1111..  AA  rreeffoorrmmeedd  vveerrssiioonn  ooff  ssppeeccttrruumm  lliicceennssiinngg  ccoouulldd  eeiitthheerr  ssttaanndd--aalloonnee  oorr  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff
pprroovviiddiinngg  ssppeeccttrruumm  wwiitthhiinn  aa  ggeeooggrraapphhiicc  bboouunnddaarryy  ccoouulldd  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  aa  ssiinnggllee
lliicceennssiinngg  aarrrraannggeemmeenntt..  SSuucchh  aann  aarrrraannggeemmeenntt  wwoouulldd  ssttaannddaarrddiissee  aanndd  ssiimmpplliiffyy
ffrreeqquueennccyy  ccoooorrddiinnaattiioonn  pprroocceesssseess  wwhheenn  tthheeyy  ccaann  bbee  ccoommmmoonnllyy  aapppplliieedd  ttoo  ddeevviicceess
uusseedd  iinn  bbootthh  aappppaarraattuuss  aanndd  ssppeeccttrruumm  lliicceennssiinngg..

1122..  WWhheetthheerr  aaddmmiinniisstteerreedd  uunnddeerr  aa  ssppeeccttrruumm  lliicceennssiinngg  aarrrraannggeemmeenntt  oorr  aa  ssiinnggllee  lliicceennssiinngg
ffrraammeewwoorrkk..  LLiicceennsseeeess  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  mmoorree  ffrreeeeddoomm  ttoo  mmaannaaggee  tthheeiirr  ssppeeccttrruumm  aass
tthheeyy  sseeee  ffiitt  aanndd  bbee  hheelldd  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  hhaarrmmffuull  iinntteerrffeerreennccee  wwhheenn  iitt  ooccccuurrss..
TThhee  lleevveell  ooff  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeeccttrruumm  aanndd
ggeeooggrraapphhiiccaall  bboouunnddaarriieess,,  sshhoouulldd  bbee  aa  mmaatttteerr  ffoorr  tthhee  lliicceennsseeee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  oonn  aa  ccaassee  bbyy
ccaassee  bbaassiiss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  mmaaxxiimmuumm  uuttiilliittyy  ooff  ssppeeccttrruumm  iinn  aa  CCBBDD  iiss  lliikkeellyy  ttoo  rreeqquuiirree
mmoorree  ccoooorrddiinnaattiioonn  tthhaann  eellsseewwhheerree..

1133..  CCoonnvveerrsseellyy,,  iinn  lleessss  ddeennsseellyy  ppooppuullaatteedd  aarreeaass  mmaaxxiimmuumm  uuttiilliittyy  mmaayy  nnoott  bbee  iimmppoorrttaanntt,,  iitt
mmaayy  bbee  aapppprroopprriiaattee  ttoo  ttaakkee  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  ddeeffiinniinngg  ““ddeevviiccee  bboouunnddaarriieess””..



1144..  TThhee  eennggiinneeeerriinngg  mmooddeellss  uusseedd  ffoorr  aallll  lliicceennssiinngg  ffrraammeewwoorrkkss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh
eeaacchh  ootthheerr  aanndd  nnoo  mmoorree  ccoommpplleexx  tthhaann  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  ssppeeccttrruumm..

CCoonncclluussiioonn::
1155..  CCoonnssiisstteennccyy  aanndd  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  eennggiinneeeerriinngg  pprroocceesssseess  aanndd  ffoorrmm  ooff  lliicceennccee  wwiillll

iinnccrreeaasseedd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  RReegguullaattoorr,,  aalllloowwiinngg  ffoorr
bbeetttteerr  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg..  TThhiiss  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  lloowweerr  ccoossttss,,  ffaasstteerr  pprroocceessssiinngg  aanndd
ppootteennttiiaallllyy  mmoorree  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  tthhee  ssppeeccttrruumm..

BB  FF  WWhhiittttllee
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