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РЕШЕНИЕ № .../2011/ЕС 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния 

спектър

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура2,

                                               
1 OВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 53.
2 Позиция на Европейския парламент от 11 май 2011 г. (все още непубликувана в 

Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от ... (все още 
непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от ... (все 
още непубликувана в Официален вестник) 
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като имат предвид, че:

(1) Съгласно Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 

2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и 

услуги (Рамкова директива)1 Комисията може да внася законодателни предложения 

в Европейския парламент и в Съвета за създаването на многогодишни програми за 

политиката в областта на радиочестотния спектър. Тези програми следва да

установяват насоките и целите на политиката за стратегическото планиране и 

хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в съответствие с 

директивите, приложими за електронните съобщителни мрежи и услуги. Тези насоки 

и цели на политиката следва да са свързани с достъпността и ефикасното използване 

на спектъра, необходими за създаването и функционирането на вътрешния пазар. 

Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър (наричана по-нататък 

„Програмата“) следва да подкрепя целите и ключовите действия, очертани в 

съобщението на Комисията от 3 март 2010 г. за Стратегията „Европа 2020“ и в 

съобщението на Комисията от 26 август 2010 г. относно Програма в областта на 

цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“), и е включена сред 50-

те приоритетни действия от съобщението на Комисията от 11 ноември 2010 г., 

озаглавено "За Акт за единния пазар". 

                                               
1 OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.
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(2) Настоящото решение не следва да засяга действащото право на Съюза, по-специално 

Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. 

относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно 

оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие1, Директива 

2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа 

до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността 

между тях (Директива за достъпа)2, Директива 2002/20/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните 

съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение)3, Директива 2002/21/ЕО , 

както и Решение 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 

2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в 

областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър)4. 

Настоящото решение не следва също да засяга мерките, предприемани на 

национално равнище, в съответствие с правото на Съюза, които следват цели от общ 

интерес, по-специално във връзка с регулирането на съдържанието и 

аудиовизуалната политика, както и правото на държавите-членки да организират и 

използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената 

сигурност и отбраната.

                                               
1 OВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.
2 OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.
3 OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.
4 OВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.
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(3) Радиочестотният спектър е ключов обществен ресурс за важни сектори и услуги, 

включително мобилни, безжични широколентови и спътникови съобщения, 

телевизионно и радиоразпръскване, транспорт, радиолокация и приложения като 

системи за предупреждение, дистанционни управления, слухови апарати, микрофони 

и медицинска апаратура. Той стои в основата на обществени услуги като услуги за 

сигурност и безопасност, включително гражданска защита, и научни дейности като 

метеорология, наблюдение на Земята, радиоастрономия и космически изследвания.

Лесният достъп до радиочестотния спектър е от значение и за предоставянето на 

електронни съобщения, по-специално за гражданите и предприятията, които се 

намират в отдалечени и слабо населени райони, например селските райони или 

островите. Поради това регулаторните мерки относно радиочестотния спектър имат 

отражение върху икономиката, безопасността, здравеопазването, обществения 

интерес, културата, науката, социалната сфера, околната среда и технологиите.

(4) Следва да бъде възприет обновен икономически и социален подход по отношение на 

управлението, разпределянето и използването на радиочестотния спектър. 

Настоящата програма следва да обръща специално внимание на политиката в 

областта на радиочестотния спектър с цел да се гарантира по-голямата му 

ефикасност, по-добро планиране на честотите и предпазни мерки срещу 

антиконкурентно поведение.
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(5) Стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния 

спектър на равнището на Съюза следва да укрепят вътрешния пазар за безжични 

електронни съобщителни услуги и оборудване, както и други политики на Съюза, 

изискващи използване на радиочестотен спектър, като по този начин се създават 

нови възможности за иновации и разкриване на работни места и същевременно се 

допринася за икономическото възстановяване и социалната интеграция в целия 

Съюз, и в същото време се зачита важната социална, културна и икономическа 

стойност на спектъра.

(6) Хармонизирането на използването на подходящ радиочестотен спектър може да 

бъде и от полза за качеството на услугите, предоставяни посредством електронни 

съобщения, и е от съществено значение за създаването на икономии от мащаба, тъй 

като понижава както разходите за изграждане на безжични мрежи, така и разходите 

на потребителите за безжични устройства. За тази цел Съюзът се нуждае от програма 

за политика, която обхваща вътрешния пазар във всички области на политика на 

Съюза, включващи използването на радиочестотен спектър, като електронни 

съобщения, научноизследователска дейност, технологично развитие и космическо 

пространство, транспорт, енергетика и аудиовизуални политики.

(7) Настоящата програма следва да насърчава конкуренцията и да допринася за 

полагане на основите на истински единен цифров пазар.
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(8) Настоящата програма следва по-специално да подкрепи Стратегията „Европа 2020“, 

предвид огромния потенциал на безжичните услуги за насърчаване на основаваща се 

на знанието икономика, за развиване и подпомагане на сектори, разчитащи на 

информационни и комуникационни технологии, и за преодоляване на цифровото 

разделение. Нарастващото използване по-специално на аудиовизуални медийни 

услуги и онлайн съдържание увеличава търсенето на скорост и покритие. 

Програмата е също ключов фактор в Програмата в областта на цифровите 

технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“), която има за цел да осигури бърз 

широколентов достъп до интернет в бъдещата основаваща се на мрежи и на знание 

икономика, с амбициозна цел за универсално покритие с широколентов достъп. 

Предоставянето на кабелен и безжичен широколентов достъп с възможно най-висока 

скорост и капацитет спомага за постигането на целта за осигуряване на всички 

потребители на широколентов достъп със скорост от не по-малко от 30 Mbps до 

2020 г., а за поне половината от домакинствата в Съюза — на широколентов достъп 

със скорост от поне 100 Mbps, и е важно за насърчаването на икономическия растеж 

и глобалната конкурентоспособност и необходимо за постигане на устойчивите 

икономически и социални ползи от единен цифров пазар. Програмата също следва 

да подкрепя и насърчава други секторни политики на Съюза, като тези за устойчива 

околна среда и икономическо и социално приобщаване на всички граждани на 

Съюза. Предвид значението на безжичните приложения за иновациите, настоящата 

програма също така е ключова инициатива в подкрепа на политиките на Съюза за 

иновации.
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(9) Настоящата програма следва да постави основите за развитие, в рамките на което 

Съюзът може да поеме водеща роля по отношение на скоростта, мобилността, 

покритието и капацитета на безжичния широколентов достъп. Тази водеща роля е от 

съществено значение за установяване на конкурентен единен цифров пазар, който да 

служи за отварянето на вътрешния пазар за всички граждани на Съюза.

(10) Настоящата програма следва да определи ръководни принципи и цели до 2015 г. за 

държавите-членки и институциите на Съюза и да установи конкретни инициативи за 

прилагане. Макар и управлението на радиочестотния спектър да продължава да е в 

голяма степен въпрос от национална компетентност, то следва да се осъществява в 

съответствие с действащото право на Съюза и да позволява действия за следване на 

политиките на Съюза.

(11) Програмата също следва да вземе предвид Решение № 676/2002/ЕО и експертните 

технически познания на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения 

(по-нататък "CEPT"), така че политиките на Съюза, които зависят от радиочестотния 

спектър и са били одобрени от Европейския парламент и Съвета, да могат да се 

прилагат посредством технически мерки за изпълнение, като се отбележи, че такива 

мерки могат да се предприемат винаги, когато е необходимо, за изпълнение на вече 

съществуващи политики на Съюза.
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(12) Лесният достъп до радиочестотния спектър може да изисква иновативни видове 

разрешения, като колективно използване на спектъра или споделено ползване на 

инфраструктура, чието прилагане в Съюза би могло да се улесни чрез установяване 

на най-добри практики и насърчаване на обмена на информация, както и чрез 

определяне на някои общи или сходни условия за използване на радиочестотния 

спектър. Общите разрешения, които представляват най-облекченият вид разрешение, 

са от особен интерес, когато няма риск смущенията да възпрепятстват развитието на 

други услуги.

(13) Въпреки че все още са в процес на технологично разработване, т. нар. „когнитивни 

технологии“ следва вече да бъдат допълнително проучвани, включително чрез 

улесняване на споделеното използване въз основа на позиционирането.

(14) Търговията с права за ползване на радиочестотен спектър, съчетана с гъвкави 

условия за ползване, би могла значително да допринесе за икономическия растеж.

Поради това честотните ленти, за които правото на Съюза вече е въвело гъвкаво 

използване, следва незабавно да могат да се търгуват съгласно Директива 

2002/21/ЕО. Споделянето на най-добри практики относно условията и процедурите 

за разрешение за такива честотни ленти и общите мерки за предотвратяване на 

натрупването на права за ползване на спектъра, което може да породи господстващо 

положение, както и на неоправданото неизползване на такива права, биха улеснили 

координираното въвеждане от всички държави-членки на тези мерки и биха

спомогнали за придобиването на такива права навсякъде в Съюза. Колективното 

(или споделено) използване на радиочестотния спектър — като достъпа на 

неопределен брой независими ползватели и/или устройства до радиочестотен 

спектър в същия диапазон честоти по едно и също време и в определен географски 

регион съгласно добре определен набор от условия — следва да се насърчава, където 

е приложимо, без да се засягат разпоредбите на Директива 2002/20/ЕО по отношение 

на електронните съобщителни мрежи и услуги.
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(15) Както се подчертава в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа

(„Digital Agenda for Europe“), безжичният широколентов достъп до интернет е важно 

средство за подобряване на конкуренцията, потребителския избор и достъпа в 

селските и други райони, където изграждането на кабелна широколентова връзка е 

трудно или икономически неизгодно. Въпреки това управлението на радиочестотния 

спектър може да повлияе на конкуренцията чрез промяна на ролята и силата на 

участниците на пазара, например ако настоящи потребители получат неоправдани 

конкурентни предимства. Ограниченият достъп до радиочестотния спектър, по-

специално когато съответният спектър започне да се изчерпва, може да създаде 

пречка за навлизането на нови услуги или приложения и да възпрепятства 

иновациите и конкуренцията. Придобиването на нови права за ползване на спектъра, 

включително чрез прехвърляне или отдаване под наем на права за ползване на 

спектър или чрез други сделки между потребители, и въвеждането на нови гъвкави 

критерии за използването на спектъра могат да имат въздействие върху 

съществуващата конкурентна среда. Следователно държавите-членки следва да 

предприемат подходящи ex ante или ex post регулаторни мерки (например действия 

за изменение на съществуващи права, за забрана на определени придобивания на

права за ползване на радиочестотен спектър, за налагане на условия относно 

презапасяването с радиочестотен спектър и ефикасното използване, като посочените 

в Директива 2002/21/ЕО, за ограничаване на количеството радиочестоти за всяко 

предприятие или за избягване на прекомерно натрупване на права на ползване на 

спектър) с оглед да се избягва нарушаване на конкуренцията, в съответствие с 

принципите, залегнали в Директива 2002/20/ЕО и в Директива 87/372/ЕИО на Съвета 

от 25 юни 1987 г. за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното 

въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни 

комуникации в Общността 1 (Директивата за GSM услугите).

                                               
1 ОВ L 196, 17.7.1987 г., стр. 85.
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(16) Създаването на опис на текущото използване на радиочестотния спектър заедно с 

анализ на технологичните тенденции, бъдещите нужди и търсенето на спектър, по-

специално между 400 MHz и 6 GHz, следва да даде възможност да се определят 

честотни ленти, при които ефикасността да може да се подобри, и възможности за 

споделено използване на радиочестотен спектър в полза както на търговския, така и 

на публичния сектор. Методологията за създаване и поддържане на опис на 

текущото използване на радиочестотния спектър следва надлежно да вземе под 

внимание административната тежест върху администрациите, и следва да се стреми 

да сведе до минимум тази тежест. Поради това информацията, предоставяна от 

държавите-членки съгласно Решение 2007/344/ЕО на Комисията от 16 май 2007 г. 

относно хармонизираната достъпност на информацията за използването на 

радиочестотния спектър в Общността1, следва да се вземе изцяло под внимание при 

разработването на методологията за създаване на опис на текущото използване на 

радиочестотния спектър.

(17) Хармонизираните стандарти съгласно Директива 1999/5/ЕО са от съществено 

значение за постигане на ефикасно използване на радиочестотния спектър и следва 

да вземат предвид законово определени условия за споделено използване.

Европейските стандарти за електрическо и електронно оборудване и мрежи, които 

не използват радиовълни, следва също да избягват смущения на използването на 

спектъра. Кумулативното въздействие на нарастващите количества и плътност на 

безжичните устройства и приложения, съчетано с многообразието на използването 

на спектъра, представлява предизвикателство пред текущите подходи за управление 

на смущенията. Те следва да бъдат преразгледани и повторно оценени заедно с 

характеристиките на приемниците и с по-сложни механизми за избягване на 

смущения.

                                               
1 ОВ L 129, 17.5.2007 г., стр. 67.
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(18) На държавите-членки следва да се позволи, където е целесъобразно, да въведат 

компенсаторни мерки, свързани с разходите за миграция.

(19) В съответствие с целите на Програмата в областта на цифровите технологии за 

Европа („Digital Agenda for Europe“), безжичният широколентов достъп до интернет

би могъл да допринесе значително за икономическото възстановяване и растеж, ако 

се осигури достатъчно радиочестотен спектър, правата за ползване на спектъра се 

предоставят бързо и се разреши търговия с цел приспособяване към развитието на 

пазара. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа призовава за 

достъп на всички граждани на Съюза до широколентова връзка със скорост от поне 

30 Mbps до 2020 г. Поради това радиочестотният спектър, който вече е обхванат от 

съществуващите решения на Комисията, следва да се предоставя съгласно реда и 

условията на тези решения. Съобразно търсенето на пазара, процесът по даване на 

разрешения следва да се проведе в съответствие с Директива 2002/20/ЕО до 

31 декември 2012 г. за наземни съобщения, за да се гарантира лесен достъп до 

безжична широколентова връзка за всички, по-специално в рамките на честотните 

ленти, определени от решения 2008/411/EО1, 2008/477/EО2 и 2009/766/EО3 на 

Комисията. Спътников широколентов достъп би могъл да е бързо и приложимо 

решение за допълване на наземните широколентови услуги и гарантиране на 

покритие в най-отдалечените райони на Съюза.

(20) По целесъобразност следва да се въведат по-гъвкави правила относно използването 

на радиочестотния спектър, за да се насърчат иновациите и високоскоростните 

широколентови връзки, които позволяват на предприятията да намалят разходите си 

и да повишат конкурентоспособността си и дават възможност за разработване на 

нови интерактивни онлайн услуги, например в сферата на образованието, 

здравеопазването и услугите от общ интерес.

                                               
1 Решение 2008/411/ЕО на Комисията от 21 май 2008 г. относно хармонизирането на 

радиочестотната лента 3400 — 3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на 
електронни съобщителни услуги в Общността (ОВ L 144, 4.6.2008 г., стр. 77).

2 Решение 2008/477/ЕО на Комисията от 13 юни 2008 г. за хармонизиране на радиочестотната 
лента 2500 — 2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни 
съобщителни услуги в Общността (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 37).

3 Решение 2009/766/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 г. относно хармонизирането на 
радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на 
общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността (ОВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 
32).
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(21) Свързването на близо 500 милиона души в Европа към високоскоростен 

широколентов интернет, би допринесло за развитието на вътрешния пазар, като 

създава уникална в световен мащаб критична маса от ползватели, предоставя нови 

възможности за всички региони, дава повишена стойност на всеки един ползвател, а 

на Съюза — способността да се превърне във водеща в света основана на знанието 

икономика. Бързото разпространение на широколентовия достъп до интернет е 

изключително важно за развитието на европейската производителност и за появата 

на нови и малки предприятия, които могат да бъдат водещи в различни сектори, 

например в здравеопазването, производството и сектора на услугите.

(22) Според оценките на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) от 2006 г. 

бъдещите потребности от радиочестотен спектър за развитието на системите за 

международни мобилни телекомуникации 2000 (IMT-2000) и системите за развити 

IMT (т.е. мобилни комуникации 3G и 4G) ще бъдат между 1280 и 1720 MHz през 

2020 г. за сектора на мобилните услуги за търговски цели за всеки регион от ITU, 

включително. Европа. Следва да се отбележи, че по-ниската стойност (1280 MHz) е 

по-висока от потребностите за някои държави. Освен това има някои държави, в 

които потребността е за стойност, по-голяма от по-високата стойност (1720 MHz). И 

двете стойности включват вече използвания спектър или спектъра, планиран да бъде 

използван, за системите Pre-IMT, IMT-2000 и нейните усъвършенствани версии. Ако 

не бъде освободен необходимият радиочестотен спектър, за предпочитане 

хармонизирано на глобално равнище, новите услуги и икономическият растеж ще 

бъдат възпрепятствани от ограничения, свързани с капацитета на мобилните мрежи.
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(23) 800 MHz-овата честотна лента (790-862 MHz) е оптимална за покритие на големи 

райони с безжични широколентови услуги. Въз основа на хармонизирането на 

техническите условия съгласно Решение 2010/267/ЕС и на препоръката на 

Комисията от 28 октомври 2009 г. за улесняване на освобождаването на цифровия 

дивидент в Европейския съюз1, с която се призовава за преустановяване на 

аналоговото радиоразпръскване до 1 януари 2012 г. и предвид бързото развитие на 

ситуацията с регулирането на национално равнище, до 2013 г. тази честотна лента 

следва по принцип да бъде налична за електронни съобщителни услуги в Съюза. В

дългосрочен план би могло да се предвиди и допълнителен радиочестотен спектър в 

зависимост от резултатите от анализа, технологичните тенденции, бъдещите нужди

и търсенето на радиочестотен спектър. Като се вземе предвид капацитета на 800 

MHz-овата честотна лента за предаване на сигнал над големи райони, по 

целесъобразност към правата биха могли да се добавят задължения за покритие.

(24) Увеличаването на възможностите за безжичен широколентов достъп до интернет е 

изключително важно, за да се предоставят на сектора на културата нови платформи 

за разпространение и по този начин да се проправи пътят за успешното бъдещо 

развитие на този сектор.

(25) Системите за безжичен достъп, включително местни радиочестотни мрежи достъп, 

могат да се разраснат над разпределените понастоящем радиочестоти без изисквания 

за разрешение за ползвания от тях радиочестотен спектър. Следва да се направи 

оценка на необходимостта от разширяване на неподлежащия на разрешителен режим 

спектър, разпределен за системи за безжичен достъп, включително местни 

радиочестотни мрежи, в радиочестотните диапазони 2,4 GHz и 5 GHz, както и на 

осъществимостта на такова разширяване, във връзка с описа на текущото използване 

на радиочестотния спектър и нововъзникващите нужди от него и в зависимост от 

използването на спектъра за други цели.

                                               
1 ОВ L 308, 24.11.2009 г., стр. 24.
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(26) Макар че радиоразпръскването ще остане важна платформа за разпространение на 

съдържание, тъй като все още е най-икономичната платформа за масово 

разпространение, кабелните или безжичните широколентови услуги и други нови 

услуги предоставят нови възможности за сектора на културата да диверсифицира 

своя диапазон от платформи за разпространение, да доставя услуги по заявка и да се 

възползва от икономическия потенциал на значителното увеличение на преноса на 

данни.

(27) С цел съсредоточаване върху приоритетите на настоящата многогодишна програма 

държавите-членки и Комисията следва да си сътрудничат, за да поддържат и да 

постигнат целта, позволяваща на Съюза да поеме водеща роля в областта на 

безжичните широколентови електронни съобщителни услуги чрез освобождаване на 

достатъчно радиочестотен спектър в ефективни от икономическа гледна точка 

честотни ленти, за да могат тези услуги да бъдат широкодостъпни.

(28) Тъй като общият подход и икономиите от мащаба са от ключово значение за 

развитието на широколентовите съобщения на територията на Съюза и за 

предотвратяване на нарушаването на конкуренцията и на разпокъсаността на пазара 

сред държавите-членки, чрез съгласувани действия на държавите-членки и 

Комисията следва да се определят някои най-добри практики относно условията във 

връзка с разрешенията и процедурите. Тези условия и процедури биха могли да 

включват задължения за покритие, размер на блока от радиочестоти, график на 

предоставянето на права, достъп до оператори на виртуални мобилни мрежи и срок

за правата на ползване на радиочестотния спектър. Като отразяват значението на 

търговията с радиочестотен спектър за подобряване ефикасността при използването 

на радиочестотния спектър и за развитие на вътрешния пазар за безжично 

оборудване и услуги, тези условия и процедури следва да се прилагат за честотни 

ленти, които са разпределени за безжични съобщения и за които правата за ползване 

могат да се прехвърлят или отдават под наем.
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(29) Допълнителен радиочестотен спектър може да бъде необходим на други сектори 

като транспорт (за системите за безопасност, информация и управление), 

научноизследователска и развойна дейност, електронно здравеопазване, електронно 

приобщаване и, ако е необходимо, гражданска защита и помощ при бедствия , с

оглед на увеличеното използване от тях на пренос на видео съдържание и данни за 

бърза и по-ефикасна услуга. Оптимизирането на полезните взаимодействия между 

политиката в областта на радиочестотния спектър и научноизследователската и 

развойна дейност, както и извършването на проучвания на радиосъвместимостта 

между различни ползватели на радиочестотния спектър, следва да подпомогнат 

иновациите. Освен това резултатите от изследвания по Седмата рамкова програма за 

научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-

2013) изискват преглед на нуждите от радиочестотен спектър за проекти, които 

могат да имат голям икономически или инвестиционен потенциал, по-специално за 

малките и средните предприятия, например „мислещо радио“ или електронно 

здравеопазване. Следва да се гарантира и подходяща защита срещу вредни 

смущения за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност и 

научната дейност.

(30) В стратегията „Европа 2020“ се установяват екологични цели за устойчива, 

енергийно ефикасна и конкурентна икономика, например чрез подобряване на 

енергийната ефикасност с 20 % до 2020 г. Секторът на информационните и 

комуникационните технологии трябва да изиграе ключова роля, както е подчертано 

в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Предложените 

действия включват ускоряване на въвеждането в експлоатация в целия Съюз на 

интелигентни системи за енергийно управление (интелигентни разпределителни 

мрежи и интелигентни измервателни системи), които използват възможностите на 

съобщенията с цел намаляване на потреблението на енергия, и разработването на 

интелигентни транспортни системи и интелигентно управление на трафика с цел 

намаляване на емисиите от въглероден диоксид от транспортния сектор. Ефикасното 

използване на технологии, свързани с радиочестотния спектър, също така би могло 

да спомогне за намаляване на потреблението на енергия от радио оборудване и да 

ограничи въздействието върху околната среда в селските и отдалечените райони.
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(31) Последователният подход към даването на разрешения за радиочестоти в Съюза 

следва да отчита в пълна степен защитата на общественото здраве от 

електромагнитни полета, което е от съществено значение за благосъстоянието на 

гражданите . При съблюдаването на Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 

1999 г. относно ограничаването на излагането на широката общественост на 

електромагнитни полета (0 Hz – 300 GHz)1 е важно да се гарантира постоянно 

наблюдение на йонизиращите и нейонизиращите ефекти от използването на 

радиочестоти върху здравето, включително реалните кумулативни последствия от 

използването на радиочестотния спектър в различни честотни диапазони от 

нарастващия брой видове оборудване.

(32) Съществени цели от общ интерес като безопасността на човешкия живот призовават 

за координирани технически решения за съвместна работа на службите за 

безопасност и спасителните служби между държавите-членки. Необходимо е 

съгласувано предоставяне на достатъчно радиочестотен спектър за разработването и 

свободното разпространение на услуги и устройства за безопасност и новаторски 

паневропейски или оперативно съвместими решения за безопасност и спешни 

случаи. Проучвания вече демонстрираха необходимостта от допълнителен 

хармонизиран радиочестотен спектър под 1 GHz за мобилни широколентови услуги 

за гражданска защита и оказване на помощ при бедствия на територията на Съюза 

през следващите 5 до 10 години.

                                               
1 ОВ L 199, 30.7.1999 г., стр. 59.
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(33) Регулирането на радиочестотния спектър има сериозни трансгранични и 

международни измерения поради характерните особености на разпространението, 

международния характер на пазарите, зависими от предоставянето на услуги чрез 

използването на радиочестотен спектър, и необходимостта от избягване на вредни 

смущения между държавите.

(34) Според съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, когато 

предметът на международно споразумение попада отчасти в сферата на 

компетентност на Съюза и отчасти в сферата на компетентност на държавите-

членки, е от съществено значение да се гарантира тясно сътрудничество между 

държавите-членки и институциите на Съюза. Това задължение за сътрудничество, 

както е изяснено в добре установената съдебна практика, произтича от принципа на 

единство при международното представителство на Съюза и неговите държави-

членки.

(35) Държавите-членки могат също да се нуждаят от помощ за координиране на честоти 

при двустранни преговори със съседни държави на Съюза, включително държавите 

кандидатки и присъединяващите се държави, за изпълняване на своите задължения 

съгласно правото на Съюза по въпросите за координирането на честоти. Това следва 

също така да спомогне за избягване на вредни смущения и за подобряване на 

ефикасността на радиочестотния спектър и сближаване на използването му дори и 

отвъд границите на Съюза.

(36) За да се осъществят целите на настоящото решение, е важно да се подобри сега 

действащата институционална рамка за координиране на политиката в областта на 

радиочестотния спектър и управление на спектъра на равнището на Съюза, 

включително по въпроси, засягащи пряко две или повече държави-членки, като 

същевременно се вземат изцяло предвид компетентността и експертният опит на 

националните администрации. Сътрудничеството и координацията между органите 

по стандартизация, научноизследователските институции и Европейската 

конференция по пощи и далекосъобщения също са от съществено значение.
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(37) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящото решение, на 

Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези 

правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от 

страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия 

от страна на Комисията1.

(38) Доколкото целта на настоящото решение, а именно, създаване на многогодишна 

програма за политиката в областта на радиочестотния спектър, не може да бъде 

постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради обхвата 

и последиците на предложеното действие може да бъде по-добре постигната на 

равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с 

принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(39) Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета за 

резултатите, постигнати в рамките на настоящото решение, както и за планираните 

бъдещи действия.

(40) При изготвянето на своето предложение Комисията отчете в максимална степен 

становището на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър,

създадена с Решение 2002/622/ЕО на Комисията от 26 юли 2002 г.2

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

                                               
1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
2 ОВ L 198, 27.7.2002 г., стp. 49.



16226/1/11 REV 1 BK/dim 19
DG C BG

Член 1

Цел и обхват

1. С настоящото решение се създава многогодишна програма за политика в областта на 

радиочестотния спектър (по-нататък „програмата“), за стратегическото планиране и 

хармонизирането на използването на спектъра с цел гарантиране на 

функционирането на вътрешния пазар в областите на политика на Съюза, които 

включват използването на радиочестотен спектър, например електронните 

съобщения, научноизследователската дейност, технологичното развитие и 

космическото пространство, транспорта, енергетиката и аудиовизуалните политики.

Настоящото решение не засяга достатъчната наличност на радиочестотен спектър за 

други области на политика на Съюза, например гражданска защита и помощ при 

бедствия и общата политика за сигурност и отбрана.

2. Настоящото решение не засяга действащото право на Съюза, по-специално

директиви 1999/5/ЕО, 2002/20/EО и 2002/21/EО, и Решение 676/2002/EО - при 

условията на член 6 от настоящото решение, както и мерките, предприети на 

национално равнище в съответствие с правото на Съюза 



16226/1/11 REV 1 BK/dim 20
DG C BG

3. Настоящото решение не засяга мерките, предприети на национално равнище в пълно 

съответствие с правото на Съюза за постигане на цели от общ интерес, и по-

специално тези, свързани с регулирането на съдържанието и с аудиовизуалната 

политика.

Настоящото решение не засяга правото на държавите-членки да организират и 

използват своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената 

сигурност и отбраната. Когато настоящото решение или мерките, приети въз основа 

на него по отношение на честотните ленти, посочени в член 6, се отнасят за 

радиочестотен спектър, който се използва от дадена държава-членка изключително и 

пряко за целите на нейната обществена сигурност или отбрана , държавата-членка 

може да продължи да използва в необходимата степен тази радиочестотна лента за 

целите на обществената сигурност и отбраната, докато системите, съществуващи във 

въпросната радиочестотна лента към датата на влизане в сила на настоящото 

решение или съответно на мярка, приета въз основа на него, не излязат от 

експлоатация. Съответната държава-членка уведомява надлежно Комисията за 

своето решение.

Член 2

Общи регулаторни принципи

1. Държавите-членки си сътрудничат помежду си и с Комисията по прозрачен начин с 

цел гарантиране на последователното прилагане на следните общи регулаторни 

принципи на територията на Съюза:

a) прилагане на възможно най-подходящата и облекчена система за даване на 

разрешения по такъв начин, че да се постигне максимална гъвкавост и 

ефикасност при използването на спектъра. Тази система за даване на 

разрешения се основава на обективни, прозрачни, недискриминационни и 

пропорционални критерии;
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б) стимулиране на развитието на вътрешния пазар чрез насърчаване на появата на 

бъдещи цифрови услуги в целия Съюз и стимулиране на ефективна 

конкуренция;

в) насърчаване на конкуренцията и иновациите, като се отчита необходимостта от 

избягване на вредни смущения и от гарантиране на техническото качество на 

услугите, с цел да се улесни достъпността на широколентовите услуги и да се 

даде ефективен отговор на нарасналия безжичен пренос на данни;

г) определяне на техническите условия за използване на радиочестотния спектър, 

при цялостно съобразяване със съответното право на Съюза, включително

относно ограничаването на излагането на широката общественост на 

електромагнитни полета;

д) насърчаване на неутралността по отношение на технологиите и услугите на 

правата на ползване на радиочестотния спектър, когато е възможно.

2. За електронните съобщения в допълнение към общите регулаторни принципи, 

определени в параграф 1 от настоящия член, се прилагат следните конкретни 

принципи в съответствие с членове 8а, 9, 9а и 9б от Директива 2002/21/ЕО и с 

Решение № 676/2002/ЕО:

a) прилагане на неутралност по отношение на технологиите и услугите на правата 

на ползване на радиочестотния спектър за електронните съобщителни мрежи и 

услуги и прехвърлянето или отдаването под наем на индивидуални права за 

ползване на радиочестоти;



16226/1/11 REV 1 BK/dim 22
DG C BG

б) насърчаване на хармонизирането на използването на радиочестоти в целия 

Съюз в съответствие с необходимостта да се гарантира ефективно и ефикасно 

използване на честотите;

в) улесняване на увеличения безжичен пренос на данни и на широколентовите 

услуги, по-специално чрез засилване на гъвкавостта и насърчаване на 

иновациите, като се отчита необходимостта от избягване на вредни смущения и 

от гарантиране на техническото качество на услугата.

Член 3

Цели на политиката

С цел съсредоточаване върху приоритетите на настоящото решение държавите-членки и 

Комисията си сътрудничат за подпомагане и постигане на следните цели на политиката:

a) насърчаване на ефикасно управление и използване на радиочестотния спектър с цел 

възможно най-добро задоволяване на нарастващото търсене за ползване на 

радиочестоти, което отразява важната социална, културна и икономическа стойност 

на спектъра;

б) стремеж за своевременно разпределяне на достатъчен и подходящ радиочестотен 

спектър за подпомагане на целите на политиката на Съюза и за най-добър отговор на 

повишаващото се търсене на безжичен пренос на данни, като по този начин се 

позволи развитието на услуги с търговска цел и публични услуги при отчитане на 

важни цели от общ интерес, като културното многообразие и плурализма на 

медиите; за тази цел следва да се положат всички усилия да се определят въз основа 

на описа, създаден съгласно член 9, поне 1200 MHz от подходящ радиочестотен 

спектър, до 2015 г. Тази стойност включва вече използвания спектър;
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в) преодоляване на цифровото разделение и принос към постигането на целите на 

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, като се насърчава достъп 

до широколентова връзка със скорост поне 30 Mbps до 2020 г. за всички граждани на 

Съюза, и се даде възможност Съюзът да разполага с широколентов достъп с 

възможно най-висока скорост и капацитет;

г) създаване на необходимите условия, за да може Съюзът да поеме водеща роля в 

областта на безжичните широколентови електронни съобщителни услуги чрез 

освобождаване на достатъчен радиочестотен спектър в ефективни от икономическа 

гледна точка честотни ленти, за да се осигури широк достъп до тези услуги;

д) осигуряване на възможности както за търговския, така и за публичния сектор чрез 

увеличен капацитет за мобилен широколентов достъп;

е) насърчаване на иновациите и инвестициите чрез повишена гъвкавост при 

използването на радиочестотния спектър, чрез съгласувано прилагане в целия Съюз 

на принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите между 

технологичните решения, които могат да могат да бъдат приети, и чрез съответна 

регулаторна предвидимост, както е залегнало, inter alia, в регулаторната рамка за 

електронни съобщения, чрез освобождаването на хармонизиран радиочестотен 

спектър за нови напреднали технологии и чрез възможността за търговия с права за 

ползване на радиочестотен спектър, като по този начин се създават подходящи 

условия за развитието на бъдещи цифрови услуги в целия Съюз;

ж) улесняване на облекчен достъп до радиочестотния спектър чрез оползотворяване на 

възможностите на общите разрешения за електронни съобщения в съответствие с 

член 5 от Директива 2002/20/ЕО;
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з) насърчаване на споделеното използване на пасивни инфраструктури, когато това би 

било пропорционално и недискриминационно, както се предвижда в член 12 от 

Директива 2002/21/ЕО;

и) поддържане и развиване на ефективна конкуренция, по-специално при електронните 

съобщителни услуги, чрез стремеж за избягване, посредством ex ante мерки или 

ex post средства, на прекомерното натрупване на права за ползване на радиочестоти 

от определени предприятия, което води до значителна вреда за конкуренцията;

й) намаляване на разпокъсаността и пълноценно използване на потенциала на 

вътрешния пазар, за да се насърчат икономическият растеж и икономиите от мащаба 

на равнището на Съюза чрез засилване на координацията и хармонизирането на 

техническите условия за използването и достъпността на радиочестотния спектър, по 

целесъобразност;

к) избягване на вредни смущения или нарушения от други устройства, които ползват 

радиочестоти или устройства, различни от тези, които ползват радиочестоти, inter

alia, чрез улесняване на разработването на стандарти, които допринасят за 

ефективното използване на радиочестотния спектър, и чрез увеличаване на 

устойчивостта на приемниците към смущения, като се отделя особено внимание на 

кумулативното въздействие от нарастващите количества и плътност на устройствата

и приложенията, ползващи радиочестоти;

л) насърчаване на достъпността на нови потребителски продукти и технологии, за да се 

гарантира, че потребителите приемат прехода към цифрови технологии и да се 

гарантира ефективно използване на цифровия дивидент;

м) намаляване на въглеродния отпечатък на Съюза чрез повишаване на техническата 

ефикаснот и енергийната ефикасност на мрежите и оборудването за безжични 

съобщения.
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Член 4

Повишена ефективност и гъвкавост

1. Държавите-членки, в сътрудничество с Комисията и по целесъобразност, насърчават 

колективното използване на радиочестотния спектър, както и споделеното му 

използване.

Държавите-членки също стимулират разработването на съществуващи и нови 

технологии, например при „мислещото радио“, включително използващите 

„свободно радиочестотно пространство“.

2. Държавите-членки и Комисията си сътрудничат за повишаване на гъвкавостта при 

използването на радиочестотния сектор, с цел да се насърчават иновациите и 

инвестициите посредством възможността за използване на нови технологии и 

посредством прехвърлянето или отдаването под наем на права за ползване на 

спектъра.

3. Държавите-членки и Комисията си сътрудничат за насърчаване на разработването и 

хармонизирането на стандарти за оборудване, което използва радиочестоти, и 

крайни далекосъобщителни устройства, както и за електрическо и електронно 

оборудване и мрежи, основани, когато е необходимо, на мандатите за 

стандартизация, предоставени от Комисията на съответните органи по 

стандартизация. Специално внимание се отделя и на стандартите за оборудване, 

което се използва от лица с увреждания.

4. Държавите-членки насърчават научноизследователската и развойната дейност в 

областта на новите технологии като когнитивни технологии и база данни за 

позициониране.
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5. Държавите-членки въвеждат, когато е целесъобразно, критерии и процедури за 

подбор за предоставяне на права за използване на радиочестотния спектър, които 

насърчават конкуренцията, инвестициите и ефикасното използване на 

радиочестотния спектър като обществено благо, като насърчават едновременното 

съществуване на нови и вече съществуващи услуги и устройства. Държавите-членки 

насърчават текущото ефикасно използване на радиочестотния спектър за мрежи, 

устройства и приложения.

6. Когато е необходимо, с цел гарантиране на ефективното използване на правата за 

ползване на радиочестотния спектър и избягване на презапасяването с 

радиочестотен спектър, държавите-членки могат да разгледат възможността за 

предприемане на подходящи мерки, например имуществени санкции, инструменти 

под формата на облекчения на таксите или отнемане на права. Тези мерки се 

установяват и прилагат по прозрачен, недискриминационен и пропорционален

начин.

7. По отношение на електронните съобщителни услуги, в срок до 1 януари 2013 г. 

държавите-членки приемат подходящи мерки за разпределяне и даване на 

разрешения за развитието на широколентови услуги в съответствие с 

Директива 2002/20/ЕО с цел да се постигне възможно най-голям капацитет и най-

висока скорост на широколентовия достъп.

8. С цел избягване на евентуална разпокъсаност на вътрешния пазар поради различни 

критерии и процедури за подбор за хармонизиран спектър, разпределен за 

електронни съобщителни услуги и с възможност за търговия във всички държави-

членки съгласно член 9б от Директива 2002/21/ЕО, Комисията, в сътрудничество с 

държавите-членки и в съответствие с принципа на субсидиарност, улеснява 

определянето и споделянето на най-добри практики по отношение на условията и 

процедурите за разрешения и насърчава обмена на информация за такъв спектър, за 

да повиши съгласуваността в целия Съюз, постигната в съответствие с принципите 

за неутралност по отношение на технологиите и услугите.
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Член 5

Конкуренция

1. Държавите-членки насърчават ефективната конкуренция и избягват нарушаване на 

конкуренцията в рамките на вътрешния пазар за електронните съобщителни услуги в 

съответствие с директиви 2002/20/ЕО и 2002/21/ЕО.

Те също вземат предвид въпросите, свързани с конкуренцията, при предоставяне на 

права за ползване на радиочестотния спектър за ползватели на частни електронни 

съобщителни мрежи.

2. За целите на параграф 1, първа алинея и без те да засяга прилагането на правилата за 

конкуренция и приетите от държавите-членки мерки за постигане на цели от общ 

интерес в съответствие с член 9, параграф 4 от Директива 2002/21/ЕО, държавите-

членки могат да приемат, inter alia, мерки, с които:

a) ограничават количеството радиочестотен спектър, за който се предоставят 

права за ползване на което и да е предприятие, или поставят условия за такива 

права на ползване, като например предоставянето на достъп на едро, 

национален или регионален роуминг, в определени честотни ленти или в 

определени групи честотни ленти със сходни характеристики, например

честотните ленти под 1 GHz, разпределени за електронни съобщителни услуги.

Тези допълнителни условия могат да бъдат налагани единствено от 

компетентния национален орган;

б) запазват, ако е целесъобразно по отношение на състоянието на националния 

пазар, определена част от честотна лента или група честотни ленти за 

предоставяне на нови участници;
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в) отказват да предоставят нови права на ползване на спектъра или отказват да 

позволят нови употреби на радиочестотен спектър в определени честотни 

ленти, или поставят условия за предоставянето на нови права на ползване или 

за разрешаването на нови употреби на радиочестотния спектър с цел да 

избегнат нарушаване на конкуренцията чрез предоставяне, прехвърляне или 

натрупване на права за ползване на радиочестоти;

г) забраняват или да налагат условия върху прехвърлянето на права на ползване 

на радиочестотния спектър, неподлежащи на контрол на сливанията —

национален или на равнището на Съюза, когато подобно прехвърляне има 

вероятност да доведе до значително възпрепятстване на конкуренцията;

д) изменят съществуващите права в съответствие с Директива 2002/20/ЕО, когато 

това е необходимо за ex post премахване на нарушаването на конкуренцията 

чрез прехвърляне или натрупване на права за ползване на радиочестоти.

3. В случай че държавите-членки желаят да приемат която и да било от мерките, 

посочени в параграф 2 от настоящия член, те действат в съответствие с процедурите 

за налагане или промяна на условията относно правата за ползване на 

радиочестотния спектър, предвидени в Директива 2002/20/ЕО.

4. Държавите-членки гарантират, че процедурите за разрешение и подбор по 

отношение на електронните съобщителни услуги насърчават ефективна конкуренция 

в полза на гражданите, потребителите и предприятията на Съюза.
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Член 6

Нужди от радиочестотен спектър за безжични широколентови съобщения

1. Държавите-членки в сътрудничество с Комисията предприемат всички необходими 

мерки, за да гарантират, че в рамките на Съюза е налице достатъчен радиочестотен 

спектър за целите на покритие и капацитет, с цел да се даде възможност на Съюза да 

разполага с широколентов достъп с най-високата скорост в света, като по този начин

се осигури възможност безжичните приложения и водещата позиция на Европа в 

областта на новите услуги да допринасят ефективно за икономическия растеж и за 

постигане на целта всички граждани да имат широколентов достъп със скорост поне 

30 Mbps до 2020 г.

2. С цел да насърчават предоставянето на по-широк достъп до безжични 

широколентови услуги в полза на гражданите и потребителите в Съюза, държавите-

членки осигуряват наличност на честотните ленти, обхванати от решения 

2008/411/EО (3,4—3,8 GHz), 2008/477/EО (2,5—2,69 GHz) и 2009/766/EО (900/1800 

MHz) на Комисията, съгласно реда и условията, описани в тези решения. Съобразно 

търсенето на пазара държавите-членки осъществяват процеса по даване на 

разрешения до 31 декември 2012 г., без да се засяга съществуващото 

разпространение на услуги и при условия, които позволяват на потребителите лесен 

достъп до безжични широколентови услуги.

3. Държавите-членки насърчават текущото надграждане от страна на доставчиците на 

електронни съобщения на техните мрежи до последните, най-ефикасни технологии, 

така че те да създават свои собствени дивиденти от спектъра в съответствие с 

принципите на неутралност по отношение на технологиите и услугите.
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4. До 1 януари 2013 г. държавите-членки осъществяват процеса по даване на

разрешения с цел да се позволи използването на 800 MHz-овата честотна лента за 

електронни съобщителни услуги. Комисията предоставя конкретни дерогации до 31 

декември 2015 г. за държавите-членки, в които изключителни национални или 

местни условия или проблеми с трансграничната координация на радиочестотите 

биха попречили на достъпността на тази честотна лента, в отговор на надлежно 

обосновано заявление от заинтересованата държава-членка.

Ако обосновани проблеми с трансграничната координация на радиочестотите на 

една държава-членка с една или повече държави, включително държави кандидатки

или присъединяващи се държави, продължат след 31 декември 2015 г. и 

възпрепятстват достъпността на 800 MHz-овата честотна лента, Комисията 

разрешава изключителни дерогации на годишна основа до преодоляването на тези 

проблеми.

Държавите-членки, на които са предоставени дерогации в съответствие с първа или

втора алинея, гарантират, че използването на 800 MHz-овата лента не възпрепятства 

достъпността на тази лента за електронни съобщителни услуги, различни от 

радиоразпръскване в съседни държави-членки.

Настоящият параграф се прилага и по отношение на проблемите с координирането 

на радиочестотния спектър в Република Кипър, които произтичат от факта, че 

правителството на Кипър е възпрепятствано да осъществява ефективен контрол 

върху част от своята територия.
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5. Държавите-членки в сътрудничество с Комисията непрекъснато наблюдават 

потребностите от капацитет за безжичните широколентови услуги. Въз основа на 

резултатите от анализа, посочен в член 9, параграф 4, Комисията прави оценка и 

докладва пред Европейския парламент и на Съвета до1 януари 2015 г. дали 

съществува необходимост от действия за хармонизиране на допълнителни 

радиочестотни ленти.

Държавите-членки могат, по целесъобразност и в съответствие с правото на Съюза,

да гарантират, че преките разходи за миграция или преразпределяне на използването 

на спектъра се компенсират по подходящ начин в съответствие с националното 

право.

6. Държавите-членки в сътрудничество с Комисията насърчават достъпа до 

широколентови услуги, използващи честотната лента 800 MHz в отдалечени и слабо 

населени райони, където е целесъобразно. При това държавите-членки разглеждат 

начини и предприемат по целесъобразност технически и регулаторни мерки, за да 

гарантират, че освобождаването на 800 MHz-овата честотна лента не засяга по 

неблагоприятен начин потребителите на услугите по подготовка на програми и 

специални прояви.

7. Комисията в сътрудничество с държавите-членки оценява обосновката и 

осъществимостта на разширяването на разпределянето на нелицензиран 

радиочестотен спектър за системи за безжичен достъп, включително местни радио 

мрежи.

8. Държавите-членки позволяват прехвърлянето или отдаването под наем на права на 

ползване на радиочестотен спектър в хармонизираните честотни ленти 790—862 

MHz (, 880—915 MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 1805—1880 MHz, 1900—

1980 MHz, 2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 2,5—2,69 GHz и 3,4–3,8 GHz.



16226/1/11 REV 1 BK/dim 32
DG C BG

9. За да се гарантира достъп на всички граждани до модерни цифрови услуги, 

включително широколентови, и по-специално в отдалечени и слабо населени 

райони, държавите-членки и Комисията могат да проучат наличността на достатъчно 

радиочестотен спектър за предоставянето на широколентови спътникови услуги, 

даващи възможност за достъп до интернет.

10. Държавите-членки в сътрудничество с Комисията проучват възможността за 

разширяване на достъпността и използването на вътрешни базови станции 

(„picocells“ и „femtocells“). Те отчитат изцяло потенциала на тези клетъчни базови 

станции и на споделеното и освободеното от лиценз ползване на радиочестотния 

спектър, за да поставяне на основата за безжични решетъчни ("mesh") мрежи, които 

могат да играят ключова роля за преодоляването на цифровото разделение.

Член 7

Нужди от радиочестотен спектър за други политики 

в областта на безжичните съобщения

С цел да подкрепят по-нататъшното развитие на иновативни аудиовизуални медии и други 

услуги за гражданите на Съюза, като отчитат икономическите и социалните ползи от 

единния цифров пазар, държавите-членки в сътрудничество с Комисията се стремят да 

гарантират наличието на достатъчно радиочестотен спектър за спътниково и наземно 

предоставяне на подобни услуги, ако тази нужда е ясно обоснована.
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Член 8

Нужди от радиочестотен спектър за други специфични политики на Съюза

1. Държавите-членки и Комисията осигуряват наличие на радиочестотен спектър и 

защитават радиочестотите, необходими за наблюдение на земната атмосфера и 

повърхност, като позволяват разработването и експлоатацията на космически 

приложения и подобряват транспортните системи, по-специално за глобалната 

гражданска навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“1, 

за Европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС)2, както и за 

интелигентни транспортни системи и системи за безопасност и управление на 

транспорта.

2. Комисията в сътрудничество с държавите-членки провежда проучвания относно 

спестяване на енергия при използването на радиочестотния спектър, за да се направи 

принос към нисковъглеродната политика, и разглежда предоставянето на 

радиочестотен спектър за безжични технологии с потенциал за подобряване на 

енергоспестяването и ефикасността на други разпределителни мрежи като 

водоснабдяване, включително интелигентни енергоразпределителни мрежи и 

интелигентни измервателни системи.

3. Комисията в сътрудничество с държавите-членки се стреми да гарантира наличието 

на достатъчен радиочестотен спектър при хармонизирани условия за подпомагане на 

разработването на услуги за безопасност и свободното разпространение на 

съответни устройства, както и разработването на иновативни оперативно 

съвместими решения за обществена безопасност и защита, гражданска защита и 

оказване на помощ при бедствия.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 

продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация 
(EGNOS и "Галилео") (ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 
2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните 
начални операции (2011—2013 г.) (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1).
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4. Държавите-членки и Комисията си сътрудничат с научната и академичната общност, 

за да установят множество изследователски и развойни инициативи и иновативни 

приложения, които могат да имат значително социално-икономическо въздействие 

и/или потенциал за инвестиции, и да разгледат нуждите от радиочестотен спектър на 

подобни приложения и, където е необходимо, да разгледат разпределянето на 

достатъчно радиочестотен спектър за такива приложения при хармонизирани 

технически условия и при най-облекчена административна тежест.

5. Държавите-членки в сътрудничество с Комисията се стремят да гарантират 
необходимите честотни ленти за подготовка на програми и специални прояви в 
съответствие с целите на Съюза за подобряване на интеграцията на вътрешния пазар 
и достъпа до култура.

6. Държавите-членки и Комисията се стремят да гарантират наличието на 
радиочестотен спектър за радиочестотна идентификация (RFID) и други технологии 
за безжични съобщения в „интернет на предметите“ и си сътрудничат за насърчаване 
на разработването на стандарти и хармонизирането по отношение на 
разпределението на радиочестотен спектър за съобщения, свързани с технологията 
„интернет на предметите“, във всички държави-членки.
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Член 9

Опис

1. Създава се опис на текущото използване на спектъра, както за търговски, така и за 
публични цели.

Целите на описа са:

a) да се даде възможност за определяне на радиочестотни ленти, при които 

ефикасността на текущото използване на радиочестотния спектър би могла да 

бъде подобрена:

б) да се спомогне за определяне на радиочестотни ленти, които биха могли да 

бъдат подходящи за преразпределяне и предоставяне на възможности за 

споделено ползване на спектъра с цел да се подкрепят политиките на Съюза, 

определени в настоящото решение, като се вземат предвид бъдещите нужди от 

радиочестотен спектър въз основа, inter alia, на търсенето от страна на

потребителите и операторите, както и на възможността да се отговори на тези 

нужди;

в) да се спомогне за анализ на различните видове използване на радиочестотния 

спектър както от частни, така и от публични ползватели;

г) да се спомогне за определяне на радиочестотни ленти, които биха могли да се 

разпределят или преразпределят с цел подобряване на ефикасната им употреба, 

насърчаване на иновациите и засилване на конкуренцията в рамките на 

вътрешния пазар и проучване на нови начини за споделено използване на 

радиочестотния спектър в полза както на частните, така и на публичните 

ползватели, като същевременно се вземат предвид потенциалните положителни 

и отрицателни въздействия от разпределението или преразпределението на 

тези честотни ленти и на съседни честотни ленти върху съществуващите 

ползватели.
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2. За целите на осигуряването на еднакво прилагане на параграф 1 от настоящия член, 

като отчита в максимална степен вижданията на Групата по политиката в областта 

на радиочестотния спектър, Комисията приема актове за изпълнение до 1 юли

2013 г.:

a) разработване на практически механизми и единни формати за събирането и 

предоставянето на данни от държавите-членки на Комисията относно текущото 

използване на радиочестотния спектър, при условие че се зачитат правилата за 

служебната тайна съгласно член 8 от Решение № 676/2002/ЕО и правото на 

държавите-членки да не разкриват поверителна информация, като се вземе 

предвид целта да се сведе до минимум административната тежест и 

съществуващите задължения за държавите-членки съгласно други актове на

правото на Съюза, по-специално задължения за предоставяне на конкретна 

информация;

б) разработване на методология за анализа на технологичните тенденции, 

бъдещите нужди и търсенето на радиочестотен спектър в областите на 

политиката на Съюза, обхванати от настоящото решение, по-специално за 

онези услуги, които биха могли да функционират в честотния диапазон от 400 

MHz до 6 GHz, с цел установяване на развиващите се и потенциални 

съществени употреби на радиочестотния спектър.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 13, параграф 2.

3. Комисията администрира посочения в параграф 1 опис в съответствие с актовете за 

изпълнение, посочени в параграф 2.
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4. Комисията извършва анализ на технологичните тенденции, бъдещите нужди и 

търсенето на радиочестотен спектър в съответствие с актовете за изпълнение, 

посочени в параграф 2, буква б). Комисията представя на Европейския парламент и 

на Съвета доклад относно резултатите от този анализ.

Член 10

Международни преговори

1. При международни преговори по въпроси, свързани с радиочестотния спектър, се 

прилагат следните принципи:

a) ако предметът на международните преговори попада в сферата на 

компетентност на Съюза, позицията на Съюза се установява в съответствие с 

правото на Съюза;

б) ако предметът на международните преговори попада отчасти в сферата на 

компетентност на Съюза и отчасти в сферата на компетентност на държавите-

членки, Съюзът и държавите-членки се стремят да установят обща позиция в 

съответствие с изискванията на принципа на лоялното сътрудничество ;

За целите на прилагането на буква б) от първа алинея Съюзът и държавите-членки си 

сътрудничат в съответствие с принципа на единство при международното 

представителство на Съюза и неговите държави-членки.
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2. При поискване Съюзът подпомага държавите-членки с правна, политическа и 

техническа подкрепа за решаване на въпроси, свързани с координирането на 

радиочестотния спектър със съседни на Съюза държави, включително държави 

кандидатки и присъединяващите се държави, така че съответните държави-членки да 

могат да спазват своите задължения съгласно правото на Съюза. При предоставянето 

на такава помощ Съюзът използва всички свои правни и политически правомощия, 

за да насърчава изпълнението на политиките на Съюза.

Съюзът също така подкрепя усилията на трети държави за въвеждане на управление 

на спектъра, съвместимо с това на Съюза, с цел защита на целите на политиката на 

Съюза в областта на радиочестотния спектър.

3. При двустранни или многостранни преговори с трети държави държавите-членки са 

обвързани със своите задължения съгласно правото на Съюза. При подписване или 

приемане по друг начин на всякакви международни задължения, свързани с 

радиочестотния спектър, държавите-членки придружават своя подпис или друг акт 

на приемане със съвместна декларация, с която посочват, че те ще изпълняват 

съответните международни споразумения или ангажименти в съответствие със 

своите задължения съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за 

функционирането на Европейския съюз.
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Член 11

Сътрудничество между различни органи

1. Комисията и държавите-членки си сътрудничат за подобряване на съществуващата 

институционална среда с цел насърчаване на координацията на управлението на 

радиочестотния спектър на равнището на Съюза, включително по въпроси, пряко 

засягащи две или повече държави-членки, с оглед развиване на вътрешния пазар и 

осигуряване на цялостно постигане на целите на политиката на Съюза в областта на 

радиочестотния спектър.

2. Комисията и държавите-членки насърчават тясното сътрудничество между органите 

по стандартизация, CEPT Съвместния изследователски център на Комисията и 

всички заинтересовани страни по технически въпроси за насърчаване на ефикасното 

използване на радиочестотния спектър. За тази цел те поддържат тясна връзка между 

управлението на радиочестотния спектър и стандартизацията с цел подобряване на 

вътрешния пазар.

Член 12

Обществени консултации

Когато е целесъобразно, Комисията организира обществени консултации за събиране на 

мненията на всички заинтересовани страни, както и мненията на обществеността като цяло 

относно използването на радиочестотния спектър в Съюза.
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Член 13

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Комитет по радиочестотния спектър, създаден с 

Решение 676/2002/EО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на 

акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011.

Член 14

Спазване на насоките и целите на политиката

Държавите-членки прилагат насоките и цели на политиката, предвидени в настоящото 

решение, до 1 юли 2015 г., освен ако в него не е посочено друго.
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Член 15

Докладване и преглед

До .. .Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно разработените 

дейности и приетите мерки съгласно настоящото решение.

Държавите-членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за преглед на 

прилагането на настоящото решение.

До 31 декември 2015 г. Комисията извършва преглед на прилагането на настоящото решение. 

Член 16

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.

                                               
 ОВ: Моля да вмъкнете датата: две години след влизането в сила на настоящото 

решение.
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Член 17

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. На 20 септември 2010 г. Комисията представи на Съвета своето предложение за 
решение на Европейския парламент и на Съвета за формулиране на първата 
програма за политика в областта на радиочестотния спектър (наричана по-
нататък „RSPP“).1

2. Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 
16 февруари 2011 г.

3. Европейският парламент прие позицията си на първо четене на 11 май 2011 г.

4. Съветът прие своята позиция на първо четене на 13 декември 2011 г.

II. ЦЕЛ

Предложението за RSPP има за цел да установи петгодишна програма за политиката, 
която да насърчава ефективното управление на радиочестотния спектър и по-специално 
да гарантира предоставянето на достатъчно радиочестоти до 2013 г. за безжични 
широколентови комуникации, което ще има значителен принос за осигуряването на 
високоскоростен достъп за хората в отдалечените райони и за предоставянето на достъп 
до новаторски услуги в рамките на ЕС.

III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Общи положения

1. Европейският парламент изрази широка подкрепа за предложението на 
Комисията и прие 87 изменения по него.

2. Като цяло Съветът можа да се съгласи по същество с тези изменения и в голяма 
степен ги взе предвид при изготвянето на своята позиция на първо четене.

3. Предложението бе разгледано на пет неофициални тристранни срещи с 
Европейския парламент на 12 и 20 септември и на 4, 11 и 24 октомври 2011 г.

                                               
1 Док. 13872/10.
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4. По отношение на измененията на Парламента в съображенията, в своята позиция 
на първо четене Съветът прие напълно, частично или по принцип изменения 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 40.

Съветът не включи в своята позиция на първо четене следните изменения: 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

5. По отношение на измененията на Парламента в постановителната част, в своята 
позиция на първо четене Съветът прие напълно, частично или по принцип 
изменения 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 90, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 
62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 92, 75, 76, 77, 79, 80, 81.

Съветът не включи в своята позиция на първо четене следните изменения: 44, 46, 
49, 55, 56, 57, 58, 64, 68, 69, 72, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

Специални бележки

1. По време на тристранните срещи двата законодателни органа съсредоточиха 
обсъжданията си върху законодателните разпоредби, които се отнасят до: 
наличието на радиочестотен спектър за безжичен пренос на данни (изменение 38); 
въпроса дали обхватът на члена за конкуренцията (член 5) следва освен 
електронните съобщителни услуги да включва и други области на политиката на 
ЕС, които зависят от радиочестотния спектър (изменения 57, 58); как най-
успешно да се създаде опис на използването на радиочестотния спектър 
(изменения 82, 83, 84); и въпроса за радиочестотния спектър в международни и 
двустранни преговори (изменения 85, 86, 87).

2. По отношение на радиочестотния спектър за безжичен пренос на данни Съветът
изпълни искането на Парламента за определянето на количествена цел до 2015 г. 
Като цяло беше договорено обаче, че програмата за политиката в областта на 
радиочестотния спектър не следва да се отнася до конкретни честотни ленти или 
конкретни количества честоти, евентуално необходими за едно или друго 
приложение, тъй като това би обезсмислило резултатите от проучванията, които 
трябва да се проведат във връзка с описа на използването на радиочестотния 
спектър.
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3. Тъй като липсваха конкретни примери, които биха могли да пояснят в кои случаи 

е възможно възникването на евентуални проблеми с конкуренцията между 

електронните съобщителни услуги и другите политики на ЕС, свързани с 

радиочестотния спектър, например научноизследователската дейност, 

технологичното развитие и космическото пространство, транспорта, енергетиката

и аудиовизията, Съветът ограничи обхвата на члена за конкуренцията до 

електронните съобщителни услуги.

4. Тъй като Съветът не счете за подходящи нито първоначалното предложение на 

Комисията относно описа на използването на радиочестотния спектър, нито 

внесените в него изменения на Парламента, Съветът преформулира съответните 

законодателни разпоредби.

5. По отношение на въпроса за радиочестотния спектър в международни преговори, 

вместо да подкрепи новите елементи, предложени от Комисията и от Парламента 

във връзка с това, Съветът предпочете да припомни в програмата за политиката в 

областта на радиочестотния спектър вече установените принципи, които се 

прилагат за международни преговори в областта на радиочестотния спектър.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като приема своята позиция, изложена в док. 16226/1/11, Съветът се надява 

Европейският парламент да може да потвърди споразумението, постигнато между 

институциите, и по този начин да даде възможност за бързото приемане на решението.

________________
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ПРЕРАБОТЕНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за 

формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния 
спектър [първо четене]
— Приемане
а) на позицията на Съвета
б) на изложението на мотивите на Съвета
— Декларации

Декларации на Комисията

1. Относно вмъкването в член 9, параграф 2 на позоваване на Групата по политиката в 
областта на радиочестотния спектър (RSPG):

Комисията отбелязва, че съгласно член 9, параграф 2 от нея се изисква да отчита в 
максимална степен становищата на Групата по политиката в областта на радиочестотния 
спектър (RSPG), преди да приема актове за изпълнение относно описа. Комисията смята, че 
що се отнася до актовете за изпълнение, не съществуват други процедурни изисквания освен 
тези, предвидени в член 291 от ДФЕС. Групата по политиката в областта на радиочестотния 
спектър е създадена от самата Комисия за целите на използването на нейните съвети и 
експертен опит — нещо, което Комисията ще продължи и занапред да прави — с 
разбирането, че групата играе важна консултативна роля и дава ценен принос по отношение 
на въпросите на политиката, но Комисията е тази, която преценява кога е целесъобразно да 
се консултира с тази група.
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2. Относно член 10, параграф 1 за международните преговори:

Комисията потвърждава тълкуването си за позоваванията на „националната компетентност 

на държавите членки“ като компетентност, която не е предоставена на Европейския съюз. Тя 

припомня също, че Договорите в тяхната цялост продължават да бъдат изцяло приложими, 

включително по-специално член 218, параграф 9 от ДФЕС в зависимост от случая.

3. Относно процедурата за приемане на актове за изпълнение за член 13:

Комисията подчертава, че системното позоваване на член 5, параграф 4, втора алинея, 

буква б) е в разрез с буквата и духа на Регламент (ЕС) № 182/2011. До тази разпоредба 

трябва да се прибягва в отговор на конкретна необходимост да се направи изключение от 

принципното правило, според което Комисията може да приеме проект на акт за изпълнение, 

когато не бъде дадено становище. Предвид това, че представлява изключение от общото 

правило, установено в член 5, параграф 4, прибягването до втора алинея, буква б) не може да 

се разглежда просто като „дискреционно правомощие“ на законодателя, а трябва да се 

тълкува ограничително и следователно да бъде мотивирано.

__________________________
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз 

 
относно 

позицията на Съвета във връзка с приемането на Решение на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политика в 

областта на радиочестотния спектър 

1. КОНТЕКСТ 

Дата на внасяне на предложението на Европейския парламент и 
на Съвета
(документ COM(2010) 471 окончателен — 2010/0252 (COD): 

20 септември 2010 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

16 февруари 2011 г. 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене: 11 май 2011 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: 11 май 2011 г. 

SP (2011)5858 

Дата на приемане на позицията на Съвета: 13 декември 2011 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Предложената програма за политика в областта на радиочестотния спектър (RSPP) се 
основава на член 114 от ДФЕС бе разработена в отговор на поканата на Парламента и 
Съвета в член 8а, параграф 3 от Рамкова директива 2002/21/ЕО, изменена с Директива 
2009/140/ЕО, да се представи законодателно предложение за създаване на 
многогодишна програма, установяваща политическите насоки и цели за 
стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния 
спектър. 

RSPP отразява значението на достъпността и ефективното използване на 
радиочестотния спектър за вътрешния пазар в сферата на електронните съобщения и в 
други области на политиката на ЕС като транспорта, научните изследвания, 
наблюдението на Земята, навигационните спътникови системи, опазването на околната 
среда и борбата срещу глобалното затопляне. RSPP е част от Програмата на Комисията 
в областта на цифровите технологии за Европа и допринася за стратегията „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, тъй като радиочестотният 
спектър е от съществено значение за информационното общество, високоскоростните 
безжични услуги, икономическото възстановяване, растежа, висококачествените 
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работни места и дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Актът за единния пазар 
също така призовава Парламента и Съвета незабавно да приемат предложението. 

RSPP ще постави началото на процес за определяне на начините, по които 
използването на радиочестотния спектър може да допринесе за целите на ЕС и за 
оптимизиране на социалните, икономическите и екологичните ползи. Програмата се 
основава на регулаторните принципи за електронни комуникации на ЕС и на Решение 
№ 676/2002/ЕО за радиочестотния спектър, потвърждава принципите, които следва да 
се прилагат при всички видове използване на радиочестотния спектър, установява 
целите за инициативи на ЕС и изброява действията, които следва да се предприемат. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

Позицията на Съвета на първо четене е резултат от компромис, постигнат след 
неофициални преговори между Съвета, Европейския парламент и Комисията, чиято 
кулминационна точка бе неформалната тристранна среща на 24 октомври 2011 г., и 
който бе потвърден чрез размяна на писма между съзаконодателите. 

Този компромис включва: 

• ясен ангажимент за приключване до 1.1.2013 г. на процеса за издаване на 
разрешения за вече хармонизирания радиочестотен спектър, включително 
радиочестотната лента 800 MHz; 

• стабилен механизъм за извършване на опис, основан на мерките за прилагане 
на Комисията, както и ясни крайни срокове за приемането на тези мерки; 

• изрична цел до 2015 г. да се идентифицират най-малко 1200 MHz от 
радиочестотния спектър въз основа на извършения опис за безжични 
широколентови комуникации; 

• ангажимент да се разгледа необходимостта от допълнителен радиочестотен 
спектър за безжичен широколентов достъп въз основа на изискванията за 
капацитет; 

• средствата за гарантиране на конкуренцията при използването на 
радиочестотния спектър, по-специално за електронни съобщителни услуги; 

• разработването на политически инициативи за колективно и съвместно 
ползване на радиочестотния спектър; 

• разпоредба за увеличаване на координацията на равнище на ЕС при 
международни преговори във връзка с радиочестотния спектър; 

• ангажимент да разработят политически инициативи за изискванията за 
радиочестотния спектър на други сектори на вътрешния пазар и политики на 
ЕС, в това число енергоспестяването, наблюдението и мониторинга на Земята, 
обществената безопасност и защита, безжичните микрофони и интернета на 
нещата. 
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Следователно Комисията може да приеме позицията на Съвета, тъй като последната 
отразява постигнатия компромис и призовава за приемане от страна на Парламента във 
възможно най-кратък срок и без изменение, като се имат предвид значението на този 
въпрос, определените в проекторешението къси срокове и необходимостта от бързо 
прилагане. 

Комисията също така направи три декларации (вж. по-долу) за протокола от 
заседанието на Съвета от 13 декември 2011 г., в които се изяснява нейното виждане за 
някои специални разпоредби. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията подкрепя позицията на Съвета, като в същото време прави трите декларации 
по-долу, и приканва Парламента възможно най-бързо и без изменение да одобри 
позицията на Съвета в съответствие с постигнатия на 24 октомври 2011 г. компромис с 
цел да се позволи ранното влизане в сила на решението. 

5. ЕДНОСТРАННИ ДЕКЛАРАЦИИ, НАПРАВЕНИ ОТ КОМИСИЯТА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 
ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. 

(1) Относно вмъкването на позоваване на RSPG в член 9, параграф 2:  

„Комисията отбелязва, че съгласно член 9, параграф 2 от нея се изисква да отчита в 
максимална степен становището на Групата за политиката в областта на 
радиочестотния спектър (RSPG) преди приемането на актове за изпълнение по 
отношение на описа. Комисията счита, че по отношение на актовете за изпълнение 
няма други процедурни изисквания, освен установените в член 291 от ДФЕС. 
Комисията е тази, която създаде RSPG с цел да използва нейните становища и 
експертен опит, което ще продължи да прави предвид факта, че групата има важна 
консултативна роля и осигурява ценен принос по отношение на политическите 
въпроси, но когато тя реши, че е необходимо.“ 

(2) Относно член 10, параграф 1 във връзка с международните преговори: 

„Комисията потвърждава своето тълкуване на позоваванията на „компетентност 
на държавите-членки“ като компетентност, която не е предоставена на 
Европейския съюз. Тя напомня също, че Договорите остават приложими в тяхната 
цялост, включително по-специално член 218, параграф 9 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз при необходимост“.“ 

(3) Относно процедурата за приемане на актове за изпълнение за член 13, параграф 
2: 

„Комисията подчертава, че системното позоваване на член 5, параграф 4, втора 
алинея, буква б) е в разрез с буквата и духа на Регламент (ЕС) № 182/2011. До тази 
разпоредба трябва да се прибягва в отговор на специална необходимост да се направи 
изключение от принципното правило, което гласи, че Комисията може да приеме 
проект на акт за изпълнение, когато не бъде дадено становище. Предвид на това, че 
представлява изключение от общото правило, определено в член 5, параграф 4, 
прибягването до втора алинея, буква б) не може да се разглежда просто като 
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„дискреционно правомощие“ на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително 
и, следователно, да бъде мотивирано.“ 

* * * 
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