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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, 
които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени 
общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0762),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0452/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Решение № 676/2002/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 
7 март 2002 г. относно 
регулаторната рамка за политиката 
на Европейската общност в 
областта на радиочестотния 
спектър (наричано по-долу за 
краткост Решение за 
радиочестотния спектър) позволява 

заличава се
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Комисията да приеме технически 
мерки по прилагането, за да се 
осигурят хармонизирани условията за 
наличност и ефективно използване на 
радиочестотния спектър.

Or. en

Обосновка

Заличава се позоваването на Решение 676/2002/ЕО относно радиочестотния спектър, 
тъй като неговото прилагане би означавало, че последващите изменения на
настоящата директива ще се въвеждат, без да се предоставя възможност за 
ефективен контрол от страна на Европейския парламент.

Изменение 2

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) По искане на Комисията, 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (наричана по-долу за 
краткост CEPT) изготви технически 
доклади, показващи, че UMTS и GSM 
могат да съществуват успоредно в
радиочестотната лента 900 MHz, 
включително така наречената 
разширена радиочестотна лента (880—
890 и 925—935 MHz). Следователно 
радиочестотните ленти 880—915 и 
925—960 MHz трябва да се отворят за
UMTS — система, която може да 
функционира успоредно с GSM —
както и за други системи, веднага след 
като в съответствие с определената 
в Решението за радиочестотния 
спектър процедура за установяване на 
хармонизирани условия за наличност 
и ефективно използване на 
радиочестотния спектър се докаже, 
че те могат да функционират 
успоредно с GSM.

(8) По искане на Комисията, 
Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (наричана по-долу за 
краткост CEPT) изготви технически 
доклади, показващи, че UMTS и GSM 
могат да съществуват успоредно в 
радиочестотната лента 900 MHz,
включително така наречената 
разширена радиочестотна лента (880—
890 и 925—935 MHz). Следователно до 
радиочестотните ленти 880—915 и 
925—960 MHz трябва да получи достъп 
и UMTS — система, която може да 
функционира успоредно с GSM.
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Or. en

Обосновка

Заличава се позоваването на Решението относно радиочестотния спектър с цел 
съгласуване с горното изменение.

Изменение 3

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Следва да се увеличи гъвкавостта 
при управлението на радиочестотния 
спектър и да се улесни достъпът до 
радиочестотния спектър, с цел да се 
допринесе за постигането на целите 
на вътрешния пазар на електронни 
съобщения. Радиочестотната лента 
900 MHz следователно следва да бъде 
достъпна за други системи с оглед на 
предоставянето на други 
общоевропейски услуги, веднага след 
като се докаже, че те могат да 
функционират успоредно с GSM-
системите.

Or. en

Обосновка

Решението да се осигури достъп до радиочестотната лента 900 MHz за други 
технологии и услуги, които са съвместими с настоящото й използване, ще допринесе 
за по-ефективното и гъвкаво управление на тези честоти, което на свой ред ще 
доведе до повече и по-добри съобщителни услуги за гражданите.
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Изменение 4

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Разпределението на 
радиочестотния спектър спрямо 
конкретни технологии или услуги 
представлява изключение от 
принципите на неутралност на 
технологиите и услугите и 
ограничава свободата при избора на 
предлагана услуга или използвана 
технология; всяко едно предложение 
за хармонизиране на  разпределението 
на радиочестотната лента 900 MHz 
за ползване от наземни системи, 
различни от GSM и UMTS, следва да 
бъде прозрачно и да подлежи на 
контрол от страна на Европейския 
парламент. 

Or. en

Обосновка

Нормативната рамка за електронните съобщения утвърждава принципите на 
неутралност на технологиите и услугите. Всяко едно отклонение от тези принципи, 
като случая с хармонизирането на определени радиочестотни ленти за конкретни 
услуги или технологии, следва да се извършва в условията на пълна прозрачност и 
подлежи на парламентарен контрол.

Изменение 5

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Мерките, необходими за 
прилагане на настоящата директива, 
следва да се приемат в съответствие 
с Решение 1999/468/EО на Съвета от 
28 юни 1999 година за установяване на 
условията и реда за упражняване на 
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изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се следва процедурата по комитология в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО при приемането на мерки за хармонизиране, чиято цел е да се разреши 
използването на радиочестотната лента 900 MHz от нови услуги и технологии.

Изменение 6

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9г) По-специално на Комисията 
следва да се предоставят правомощия 
за приемане на мерки по прилагане във 
връзка с хармонизирането на 
радиочестотните ленти по 
отношение на други наземни системи. 
Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, чрез 
допълването ѝ с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат 
приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Процедурата по комитология, която следва да се прилага при вземането на решения 
относно хармонизацията, следва да бъде процедурата по регулиране с контрол, тъй 
като се касае за мерки от общ характер, с които се добавят нови елементи към 
Директивата, и това е единствената процедура, с която се гарантира 
упражняването на ефективен парламентарен контрол върху решения на Комисията, 
при които Комисията се ползва с широки пълномощия.
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Изменение 7

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 87/372/ЕИО
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предоставят 
радиочестотните ленти 880—915 MHz и 
935—960 MHz на GSM-системите и на
UMTS-системите, както и на други 
наземни системи, способни да 
предоставят електронни 
съобщителни услуги, които могат да 
функционират успоредно с GSM-
системите, в съответствие с 
технически мерки за приложение, 
приети по силата на Решение 
676/2002/ЕО.

1. Държавите-членки предоставят 
радиочестотните ленти 880—915 MHz и 
935—960 MHz за ползване от GSM-
системите и UMTS-системите.

Or. en

Обосновка

Прави се разграничение между конкретната цел на настоящата директива 
(предоставяне на радиочестотната лента 900 MHz за ползване от UMTS-
технологията) и, в параграф 1а, допълнителната цел този законодателен 
инструмент да стане достатъчно гъвкав, за да могат да се разрешат нови видове 
използване в бъдеще.

Изменение 8

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 87/372/ЕИО
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки могат също да 
предоставят радиочестотните 
ленти 880-915 MHz и 925-960 MHz за 
ползване от други наземни системи, 
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които са в състояние да предоставят 
електронни съобщителни услуги и 
които могат да функционират 
успоредно със системите GSM.

Or. en

Обосновка

Прави се разграничение между конкретната цел на настоящата директива 
(предоставяне на радиочестотната лента 900 MHz за ползване от UMTS-
технологията) и, в параграф 1а, допълнителната цел този законодателен 
инструмент да стане достатъчно гъвкав, за да могат да се разрешат нови видове 
използване в бъдеще.

Изменение 9

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 87/372/ЕИО
Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За целите на хармонизирането на 
разпределението на 
радиочестотните ленти, посочени в 
параграф 1, за ползване от други 
наземни системи, Комисията възлага 
на Европейската конференция по 
пощи и далекосъобщения мандат, в 
който се посочват задачите, които 
следва да се изпълнят, и графика за 
тяхното изпълнение. Комисията 
действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член 3а, 
параграф 2.
Въз основа на изпълнените съгласно 
първата алинея задачи, Комисията 
може да приеме мерки за изпълнение 
във връзка с хармонизацията в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 3а, параграф 3.

Or. en



PE416.636v02-00 12/15 PR\759550BG.doc

BG

Обосновка

При вземането на решения относно бъдещото хармонизиране на радиочестотната 
лента 900 MHz се прилага обичайната процедура при вземането на технически 
решения относно хармонизирането на други радиочестотни ленти, т.е., на първо 
място Комисията провежда консултация с държавите-членки относно проекта на 
мандата, който тя следва да възложи на Европейската конференция по пощи и 
далекосъобщения (CEPT) относно техническите аспекти, които следва да се 
разгледат (радиосмущения, мощности на излъчване, запазени радиочестотни ленти и 
др.), за да се осигури съвместимостта между системите, и, на второ място, етап на 
вземане на решение от страна на Комисията, подлежащо на контрол от страна на 
Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 10

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 87/372/ЕИО
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Добавя се следният член:
Член 3а

Процедура на комитета
1. Комисията се подпомага от 
Комитета по радиочестотния 
спектър, посочен в член 3, параграф 1 
от Решение 676/2002/ЕО.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 3 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
него.
3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1 и 4, и член 7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от него.

Or. en
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Обосновка

Добавя се позоваване на членовете на Решението относно комитологията, свързани с 
процедурата по консултиране и с процедурата по регулиране с контрол. С цел да се 
опрости прилагането на тези процедури, предлага се не създаването на нов комитет, 
а възлагането на тези функции на комитета, създаден съгласно Решението относно 
радиочестотния спектър.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Наличието на ефективна политика на Европейския съюз в областта на радиочестотния 
спектър изисква гъвкаво и съгласувано управление от страна на държавите-членки, 
както и хармонизирането на радиочестотите на равнището на Общността в случаите, в 
които това се оправдава от съображения, свързани с икономии от мащаба и с 
оперативната съвместимост на съоръженията и услугите.  Това е единственият начин да 
се гарантира, че можем да се възползваме в максимална степен от социалните и 
икономическите предимства, които този ограничен публичен ресурс предлага, по 
отношение на по-ниските оперативни разходи и по-големите възможности за стопанска 
дейност за доставчиците на електронни съобщителни услуги, повечето на брой и по-
добрите съобщителни услуги за потребителите и по-доброто предоставяне на 
обществени услуги на гражданите.

В тази връзка настоящото законодателно предложение има за цел радиочестотната 
лента 900 MHz да се използва в по-голяма степен, като се разреши използването й за 
UMTS-технологията, която предлага по-големи възможности, успоредно с GSM-
технологията за мобилни съобщения. Техническите проучвания, проведени от 
Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, потвърждават, че и двете 
технологии могат да се използват в тази радиочестотна лента без наличие на 
радиосмущения.

Сред доставчиците на мобилни съобщителни услуги цари единодушие, както и усещане 
за неотложност във връзка с целесъобразността на разрешаването на това ново 
използване на тази радиочестотна лента, тъй като то ще им предостави възможност да 
намалят разходите за използването на UMTS-инфраструктурата и да предлагат 
новаторски услуги на своите клиенти на по-достъпна цена. По тази причина 
определени държави-членки вече са взели решение да разрешат използването на тази 
технология в тази радиочестотна лента и изчакват решението на общностно равнище, 
за да го изпълнят при наличието на пълни правни гаранции.

С оглед на горепосоченото докладчикът г-жа Aguilar може само да потвърди 
целесъобразността на разрешаването на това ново използване, с цел да се предоставят 
повече и по-добри мобилни съобщителни услуги на гражданите на по-ниска цена, чрез 
изменение на законодателството, т.е. по напълно прозрачен начин чрез обществено 
допитване.

Докладчикът приветства също факта, че след отхвърлянето от страна на Парламента на 
първоначалното предложение на Комисията за отмяна на тази директива и за 
регламентиране на нейния предмет, т.е. използването на радиочестотната лента 900 
MHz, чрез свое решение в съответствие с процедурата на комитология Комисията е 
променила първоначалното си становище и понастоящем предлага да се следва 
законодателна процедура. По този начин се възстановява равновесието между 
институциите, като се избягва ситуацията, при която решенията, взети от 
съзаконодателите, биха били променени без тяхно участие.
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Предложението на Комисията също включва изменение на Директивата, като се 
разрешава допускането на ново използване в бъдеще на радиочестотната лента 900 
MHz, в съответствие с технологичното развитие. Тази разпоредба, свързана с 
гъвкавостта, се приема със задоволство, но същото не важи за процедурата, която 
Комисията предлага, а именно процедурата по регулиране, която не позволява 
ефективен контрол от страна на Парламента. При условие че първата промяна във 
връзка с използването на радиочестотната лента се извършва по законодателен път, 
докладчикът не може да разбере по какви причини решението относно последващото 
използване не се подлага на парламентарен контрол.

С цел да се предостави по-голяма гъвкавост на законодателния инструмент с оглед на 
неговото приспособяване към технологичния напредък, без да се накърнява 
упражняването на необходимия парламентарен контрол, докладчикът предлага, с цел 
да се постигне компромис, при вземането на решения относно новото използване на 
тази радиочестотна лента да се прилага процедурата по регулиране с контрол. 
Предложените изменения имат за цел да обосноват в съображенията и да въведат в 
постановителната част тази нова процедура, която предлага по-големи гаранции за 
упражняването на парламентарен контрол.

Накратко, целесъобразността на разрешаването на гъвкавост при използването на тази 
радиочестотна лента се подкрепя в името на изграждането на един по-
конкурентоспособен сектор на мобилните комуникации, който да предлага повече и по-
добри услуги на гражданите, но същевременно се привлича внимание към 
необходимостта от гарантиране на упражняването на парламентарен контрол върху 
всички бъдещи решения относно допълнителното използване на радиочестотната 
лента, с цел да се гарантира прозрачност и зачитане на равновесието между 
институциите.
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