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КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението на Комисията на ЕС за решение на Съвета и на Европейския 
парламент "относно подбора и издаването на разрешителни за системите, 
предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)" е възможно най-скоро да бъде 
създаден единен общоевропейски вътрешен пазар за тези услуги. Мобилните 
спътникови услуги следва да допринесат за постигането на целите от Лисабон, да 
насърчават новаторството и гъвкавостта и по този начин да подобрят достъпа до 
широколентова технология в цялия ЕС, както и подбора на услугите в полза на 
потребителите. 

Докладчикът принципно подкрепя целта на предложението на Комисията, но счита, че 
моментът за извършване на процедурата е проблематичен, тъй като с мобилните 
спътникови услуги се приема предварително специална разпоредба, преди да е
извършено преразглеждането на телекомуникационния пакет и на политиката за 
радиочестотния спектър.  

Ето защо решението за мобилни спътникови услуги следва да се вземе като абсолютно 
изключение и да не създава прецедент.  Това изключение може да бъде оправдано, ако 
се свежда само до ръководената от Комисията процедура за оператори на мобилни 
спътникови системи с цел снабдяване на целия ЕС с широколентова технология. В 
съответствие с единната рамка, включително с Директивата за аудиовизуалните 
медийни услуги, решението за разпределяне на радиочестотния спектър за отделните 
услуги остава съгласно досегашните разпоредби в компетенциите на държавите-
членки. По отношение на разпределянето на радиочестотния спектър докладчикът 
обръща допълнително внимание върху значението на различните лицензионни модели 
за различните видове мобилни услуги и на тяхното значение за културното 
многообразие и медийния плурализъм. Докладчикът призовава за съответствие с 
националното медийно законодателство за разпределянето на радиочестотния спектър 
за наземните компоненти, както и за осведомяване по отношение на по-нататъшното 
развитие на МСУ.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 2

(2) Европейският парламент в своята (2) Европейският парламент в своята 
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Резолюция (2006/2212(INI)) „Към 
европейска политика за радиочестотния 
спектър“ от 14 февруари 2007 г., подчерта 
значението на комуникациите за 
селскостопанските и по-слабо развитите 
райони, за които разпространението на 
широколентови мобилни комуникации,
мобилни комуникации с по-ниски 
честоти и на нови безжични технологии 
може да осигури ефективни решения за 
постигане на общо покритие на 27-те 
държави-членки на ЕС с оглед на 
устойчивото развитие на всички области.
Освен това Европейският парламент 
установи, че съществуват големи 
разлики между разпоредбите в 
отделните държави-членки за 
разпределяне и използване на 
радиочестотния спектър и че тези 
разлики представляват сериозни 
пречки за постигане на добре 
функциониращ единен пазар.

Резолюция (2006/2212(INI)) „Към 
европейска политика за радиочестотния 
спектър“ от 14 февруари 2007 г., подчерта 
значението на комуникациите за 
селскостопанските и по-слабо развитите 
райони, за които разпространението на 
широколентовата технология, на
мобилни комуникации с по-ниски 
честоти и на нови безжични технологии 
може да осигури ефективни решения за 
постигане на общо покритие на 27-те 
държави-членки на ЕС с оглед на 
устойчивото развитие на всички области. 
Европейският парламент обаче 
отхвърля едностранния пазарен модел 
за управление на радиочестотния 
спектър и призовава за система, 
позволяваща различни видове 
лицензионни модели. 

Изменение 2
Съображение 3а (ново)

(3a) Определянето със закон на МСУ 
преди преразглеждането на 
телекомуникационния пакет е 
проблематично от гледна точка на 
регулирането и поради тази причина би 
трябвало да бъде предприето само по 
изключение. 

Begründung

Hier wird Spezialfall reguliert, bevor die allgemeinen Rahmenbedingungen mit der Revision 
des Telekommunikationspaketes festgelegt wurden. Diese Reihenfolge vom Speziellen zum 
Allgemeinen ist regulatorisch bedenklich.

Изменение 3
Съображение 5

(5) Въвеждането на нови системи, 
предоставящи мобилни спътникови 

(5) Въвеждането на нови системи, 
предоставящи мобилни спътникови 
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услуги (МСУ), би допринесло за 
развитието на вътрешния пазар и за 
засилването на конкуренцията, като 
увеличи наличието на общоевропейски 
услуги и на връзка „от край до край“ и 
като насърчи ефективните инвестиции. 
Мобилните спътникови услуги 
представляват новаторска алтернативна 
платформа за различни по тип 
общоевропейски далекосъобщителни 
услуги и услуги с радиоразпръскване до 
всички или до определено множество 
потребители, независимо от 
местонахождението на крайния 
потребител, като например 
високоскоростен достъп до 
Интернет/Интранет, мобилни 
мултимедийни приложения, гражданска 
защита и помощ при бедствия. Тези 
услуги могат да подобрят покритието 
особено на селскостопанските райони в 
Общността, преодолявайки по този начин 
цифровото разделение по отношение на 
географското положение, като в същото 
време допринасят за 
конкурентоспособността на европейските 
отрасли за информационни и 
комуникационни технологии в 
съответствие с обновената Лисабонска 
стратегия.

услуги (МСУ), би допринесло за 
развитието на вътрешния пазар и за 
засилването на конкуренцията, като 
увеличи наличието на общоевропейски 
услуги и на връзка „от край до край“ и 
като насърчи ефективните инвестиции. 
Мобилните спътникови услуги 
представляват новаторска алтернативна 
платформа за различни по тип 
общоевропейски далекосъобщителни 
услуги и услуги с радиоразпръскване до 
всички или до определено множество 
потребители, независимо от 
местонахождението на крайния 
потребител, като например 
високоскоростен достъп до 
Интернет/Интранет, мобилни 
мултимедийни приложения и мобилни 
аудиовизуални медийни услуги,
гражданска защита и помощ при 
бедствия. Тези услуги могат да подобрят 
покритието особено на 
селскостопанските райони в Общността, 
преодолявайки по този начин цифровото 
разделение по отношение на 
географското положение, засилвайки 
културното разнообразие и медийния 
плурализъм като важни цели на ЕС, 
като в същото време допринасят за 
конкурентоспособността на европейските 
отрасли за информационни и 
комуникационни технологии в 
съответствие с обновената Лисабонска 
стратегия.

Begründung

Mobile Fernsehdienste und die Förderung der kulturellen Vielfalt und des Medienpluralismus 
können einen wichtigen Anteil zur Erreichung der Ziele von Lissabon beitragen. Dafür ist es 
jedoch wichtig die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, zu der auch ihre Förderung im 
Rahmen von MSS gehört.

Изменение 4
Съображение 5 б (ново)

(5б) Успехът на мобилните 
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спътникови услуги и с това приносът 
им за постигане на целите от Лисабон 
зависи обаче в голяма степен от 
съществуването на атрактивно за 
масите и многообразно предлагане на 
съдържание.  

Изменение 5
Съображение 8

(8) Техническото управление на 
радиочестотния спектър, както е 
организирано по принцип от 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) и в частност от 
Решение 2007/98/ЕО на Комисията, не 
обхваща процедури за предоставяне на 
радиочестотен спектър и предоставяне на 
права за използване на радиочестоти.

(8) За да се гарантира съответствието 
със законодателството на ЕС е 
изключително важно, разпределянето 
на радиочестотен спектър в 
спътниковата област да бъде 
съобразено с общите приинципи на 
управление на радиочестотния 
спектър съгласно Директива
2002/21/ЕО и съгласно националното 
законодтелство, дори и ако
техническото управление на 
радиочестотния спектър, както е 
организирано по принцип от 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) и в частност от 
Решение 2007/98/ЕО на Комисията, не 
обхваща процедури за предоставяне на 
радиочестотен спектър и предоставяне на 
права за използване на радиочестоти.

Изменение 6
Съображение 11

(11) С цел да се предотврати това 
държавите-членки да вземат решения, 
които може да доведат до раздробяване 
на вътрешния пазар и да навредят на 
целите, посочени в член 8 от Рамковата 
директива, критериите за подбор на 
мобилни спътникови системи следва да 
бъдат хармонизирани, така че процесът 

(11) С цел да се предотврати това, 
държавите-членки да вземат решения, 
които може да доведат до раздробяване 
на вътрешния пазар за МСУ и да 
навредят на целите, посочени в член 8 от 
Рамковата директива, Съветът и 
Парламентът разрешават по 
абсолютно изключение критериите за 
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на подбор да осигури възможност за 
използване на един и същи набор от 
мобилни спътникови услуги в цяла 
Европа.  Голямата предварителна 
инвестиция, необходима за 
разработването на мобилни спътникови 
системи и съответните високи 
технологичен и финансов рискове, 
изискват икономия от мащаба на тези 
системи под формата на широко 
общоевропейско географско покритие, 
така че да останат икономически 
жизнеспособни. 

подбор на мобилни спътникови системи 
да бъдат хармонизирани, така че 
процесът на подбор да осигури 
възможност за използване на един и същи 
набор от мобилни спътникови услуги в
цяла Европа. Голямата предварителна 
инвестиция, необходима за 
разработването на мобилни спътникови 
системи и съответните високи 
технологичен и финансов рискове, 
изискват икономия от мащаба на тези 
системи под формата на широко 
общоевропейско географско покритие, 
така че да останат икономически 
жизнеспособни. 

Изменение 7
Съображение 12 

(12) Освен това, успешното пускане на 
такива услуги изисква съгласуване на 
регулаторните действия от държавите-
членки.  Различията в националните 
процедури за подбор биха могли да 
доведат до раздробяване на вътрешния 
пазар поради различното прилагане на 
критериите за подбор, както и поради 
различното претегляне на критериите, 
или различните срокове при процедурите 
за подбор. Това би довело до разнородно 
множество от успешни кандидати, 
избрани в противоречие с 
паневропейското естество на тези 
мобилни спътникови услуги. Избирането 
на различни оператори на системи за 
мобилни спътникови услуги от 
различните държави-членки може да
доведе до сложни ситуации на вредни 
смущения или дори да означава, че 
избран оператор е възпрепятстван да 
предоставя общоевропейска услуга, 
например когато в различните държави-
членки на оператора са предоставени 
различни радиочестоти.  Следователно 
хармонизирането на критериите за 
подбор следва да бъде допълнено от 

(12) Освен това, успешното пускане на 
такива услуги изисква съгласуване на
регулаторните действия от държавите-
членки.  Различията в националните 
процедури за подбор биха могли да 
доведат до раздробяване на вътрешния 
пазар поради различното прилагане на 
критериите за подбор, както и поради 
различното претегляне на критериите, 
или различните срокове при процедурите 
за подбор. Това би довело до разнородно 
множество от успешни кандидати, 
избрани в противоречие с 
паневропейското естество на тези 
мобилни спътникови услуги. Избирането 
на различни оператори на системи за 
мобилни спътникови услуги от 
различните държави-членки може да 
доведе до сложни ситуации на вредни 
смущения или дори да означава, че 
избран оператор е възпрепятстван да 
предоставя общоевропейска услуга, 
например когато в различните държави-
членки на оператора са предоставени 
различни радиочестоти.  Следователно 
хармонизирането на критериите за 
подбор следва да бъде допълнено от 
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установяването на общ механизъм за 
подбор, който да осигури съгласувани 
резултати от подбора за всички държави-
членки.

установяването на общ механизъм за 
подбор, който да осигури съгласувани 
резултати от подбора за всички държави-
членки, без да обхваща предоставянето 
на радиочестотен спектър и на права 
за използване на радиочестоти.

Begründung

Es wird deutlich, dass eine gesetzliche Festlegung vom speziellen zum allgemeinen, aus 
regulatorischer Sicht problematisch.

Изменение 8
Член 1, параграф 1

1. Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността за общ 
подбор на оператори на мобилни 
спътникови системи, както и да установи 
разпоредби за съгласувано издаване на 
разрешителни на избраните оператори от 
страна на държавите-членки, с цел да 
използват радиочестотен спектър за 
експлоатацията на мобилни спътникови 
системи, за да се улесни развитието на 
конкурентен вътрешен пазар на мобилни 
спътникови услуги в Общността.

1. Целта на настоящото решение е да 
създаде процедура на Общността най-
вече за общ подбор на оператори на 
мобилни спътникови системи, както и да 
установи разпоредби за съгласувано 
издаване на разрешителни на избраните 
оператори от страна на държавите-
членки, с цел да използват радиочестотен 
спектър за експлоатацията на мобилни 
спътникови системи, за да се улесни 
развитието на конкурентен вътрешен 
пазар на мобилни спътникови услуги в 
Общността.

Begründung

Es ist von hoher Bedeutung zu sagen, dass es sich hier um eine Ausnahmeregulierung 
handelt, die keinen Präzedenzfall schafft.

Изменение 9
Член 1, параграф 5

5. Настоящото решение се прилага за 
честотния обхват 2 GHz и включва 
радиочестотния спектър от 1980 до 2010 
MHz за връзка земя-космос, както и от 
2170 до 2200 MHz - за връзка космос-
земя, в съответствие с Решение 
2007/98/ЕО.

5. Настоящото решение се прилага за 
честотния обхват 2 GHz и включва 
радиочестотния спектър от 1980 до 2010 
MHz за връзка земя-космос, както и от 
2170 до 2200 MHz - за връзка космос-
земя, в съответствие с Решение 
2007/98/ЕО, като се спазват 
разпоредбите за разпределяне на 
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радиочестотния спектър в 
съответствие с Директива 2002/21/ЕО 
и особено на член 9 на тази Директива.

Begründung

Es ist unverzichtbar, dass die neuen Verfahren zur Frequenzzuweisung im Satellitenbereich 
erst erfolgen, wenn die politischen Entscheidungen über die grundsätzlichen 
Regulierungsrahmen für die einzelnen Kategorien der elektronischen Kommunikationsdienste 
erfolgt sind. Sie müssen auf jeden Fall in Einklang mit den neuen Bestimmungen stehen.

Изменение 10
Член 2, параграф 1 

1. За целите на настоящото решение се 
прилагат определенията, посочени в 
Директива 21/2002/ЕО и Директива 
2002/20/ЕО.

1. За целите на настоящото решение се 
прилагат определенията, посочени в 
Директива 2002/21/ЕО, Директива 
2002/20/ЕО и Директива 2007/65/ЕО 
(Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги).

Begründung

Inhaltedienste werden von der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste reguliert und 
werden  einen wichtigen Anteil an die über MSS übertragenen Dienste ausmachen.

Изменение 11
Член 3, параграф 2

2. Процедурата има за цел да се пусне в 
експлоатация честотният обхват 2 GHz 
без ненужно закъснение, като в същото 
време позволява на кандидатите да 
участват в сравнителната процедура за 
подбор по справедлив и 
недискриминационен начин.

2. Процедурата има най-вече за цел да се 
пусне в експлоатация честотният обхват 2 
GHz за МСУ без ненужно закъснение, 
като в същото време позволява на 
кандидатите да участват в сравнителната 
процедура за подбор по справедлив и 
недискриминационен начин.

Изменение 12
Член 6, параграф 1

1. Ако общо необходимият радиочестотен 
спектър, заявен от отговарящите на 
условията кандидати, определени на 
първия етап на подбор, надвишава 

1. Ако общо необходимият радиочестотен 
спектър, заявен от отговарящите на 
условията кандидати, определени на 
първия етап на подбор, надвишава 
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ширината на разполагаемия 
радиочестотен спектър, установен 
съгласно член 3, параграф 3, Комисията 
избира отговарящи на условията 
кандидати по следните допълнителни 
критерии:

ширината на разполагаемия 
радиочестотен спектър, установен 
съгласно член 3, параграф 3, Комисията 
избира отговарящи на условията 
кандидати по следните допълнителни 
критерии със следните приоритети:

а) предимства за потребителите и 
конкуренцията;

а) предимства за потребителите и 
конкуренцията благодарение на широко 
общоевропейско географско покритие;

б) ефективно използване на 
радиочестотния спектър;
в) европейско географско покритие
г) обществени политически цели

аа) обществени политически цели
аб) ефективно използване на 
радиочестотния спектър;

Изменение 13
Член 8, параграф 1 (нов)

-1. За да се гарантира съответствието 
със законодателството на ЕС, 
разпределянето на радиочестотния 
спектър за наземните компоненти 
трябва да се съгласува с националните 
институции, компетентни по 
въпросите на медийното 
законодателство. 

Begründung

Die Kompetenz für die Frequenzvergabe liegt grundsätzlich bei den Mitgliedsstaaten.

Изменение 14
Член 9, параграф 3 а (нов)

3а. Най-късно 1 година след влизане в 
сила на Решението и след това на 
всеки три години Комисията 
представя на Европейския парламент, 
на Съвета и на Европейския 
икономически и социален комитет 
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доклад за действителните оферти за 
МСУ в държавите-членки. 
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