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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Посредством предложението за решение Европейската комисия представя първата 
европейска програма за политиката в областта на радиочестотния спектър с цел 
стратегическо планиране и хармонизиране на използването на радиочестотния 
спектър в рамките на ЕС.

2. При това на преден план е разширяването на радиочестотния спектър за безжични 
широколентови комуникации, за да се осъществи посочената в Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа цел, всички граждани на Съюза да 
получат до 2020 г. достъп до широколентови услуги със скорост поне 30 Mbps до 
2020 г.

3. Радиочестотният спектър е обществено благо и изключително оскъден ресурс. Той е 
от съществено значение за извършване на разнородни обществени, културни, 
социални и икономически задачи. С преразглеждането на Пакета за 
телекомуникационна реформа през 2009 г. Комисията пое задължението, при 
управлението на радиочестотния спектър да се съобразява в еднаква степен и по 
подходящ начин с всички тези аспекти.  С това условията на пакета на Телеком 
представляват задължителната база на програмата за политиката в областта на 
радиочестотния спектър. Ето защо трябва да се осигури действието на програмата 
за политиката в областта на радиочестотния спектър изключително само в рамките 
на тази правна рамка и в съответствие със съдържащите се в нея принципи.

4. Тук трябва преди всичко да се гарантира, че

а) програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър дава 
благоприятни възможности за развитие на цифровото наземно 
радиоразпръскване и на хибридната телевизия. Разпространяването на 
безплатното приемане на програми чрез стандартите dvb-t или dvb-t2 се разви в 
Европа като изключително важен стълб на медийния плурализъм. Наземното 
разпространение е освен това единствената несобствена система на 
радиоразпръскване, която е на разположение на всички потребители в еднаква 
степен и достъпът до която е равноправен. Необходимо е да се гарантира 
съвместното съществуване на мобилните комуникации и радиоразпръскването в 
съответните честотни ленти, без да се причиняват смущения, преди всичко на 
места, където приемници с различни стандарти се намират в непосредствена 
близост. Понастоящем от икономическа гледна точка наземното 
радиоразпръскване е единственият смислен метод на предаване по отношение на 
цифрово радио и цифрова телевизия, които са преносими, мобилни и съответно 
годни за бъдещето.

б) съществуващият радиочестотен спектър се използва ефикасно. За тази цел е 
необходимо извършването на редовна оценка на използването на 
радиочестотния спектър. Съгласно пакета на Телеком това спада към 
задълженията на държавите-членки. На европейско равнище следва само да се 
извършва координация.
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в) доколкото е възможно се предотвратяват смущения и интерференции в резултат 
на преразпределянето на радиочестотния спектър. 

г) се предвиждат задължителни компенсаторни мерки за инвестиции в 
използваните преди това честотни диапазони (напр. за dvb-t) или инвестиции, 
необходими поради преразпределението на честотния спектър (например 
PMSE).

5. Радиочестотният спектър служи за задоволяване на най-различни обществени 
интереси в държавите-членки. Тук съществуват редица национални и регионални 
особености, които следва да се вземат под внимание. Под въпрос е, дали ЕС може 
да балансира тези интереси еднакво добре и ефикасно както неговите държави-
членки. По тази причина (и с оглед на разпределението на правомощията, 
определени в член 9, параграф 1 на Рамковата директива) се отхвърля 
съгласуваното всеобхватно планиране и управление на радиочестотния спектър на 
европейско равнище. Също така докладчикът изключително скептично се отнася 
към въпроса относно компетентността на Комисията за водене на международни 
преговори. Приветства се за сметка на това идеята за координираща и допълваща 
роля на ЕС в подкрепа на държавите-членки на ЕС.

6. И занапред следва да се избягват прибързани решения по отношение на 
разпределянето на радиочестотен спектър и чрез подходящи мерки следва да се 
гарантира, че при радиочестотен спектър, който предстои да се разпределя, се 
използват стандарти за разпръскване, които се основават на сигурни научни данни и 
които осигуряват максимално качество на услугите при минимални разходи за 
разпределяне. Вече е доказано например, че стандартът LTE не е по-ефикасен от 
стандарта dvb-t2.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение1

Предложение за решение
Съображение 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 
2002/21/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 
2002/21/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
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услуги (Рамкова директива) се 
предвижда, че Комисията може да 
представи законодателно предложение 
на Европейския парламент и Съвета за 
създаването на многогодишни програми 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър, в които да 
бъдат формулирани насоките на 
политиката и целите за стратегическото 
планиране и хармонизирането на 
използването на радиочестотния 
спектър в съответствие с директивите, 
приложими за електронни съобщителни 
мрежи и услуги. Тези насоки и цели на 
политиката следва да са свързани с 
достъпността и ефективното използване 
на спектъра, необходими за създаването 
и функционирането на вътрешния пазар. 
Настоящото решение не засяга 
действащото законодателство на 
ЕС, по-специално Директива 
1999/5/ЕО и Директиви 2002/20/ЕО и 
2002/21/ЕО, както и Решение 
676/2002/ЕО. Освен това то не засяга 
мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие със 
законодателството на ЕС за 
постигане на 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.

услуги (Рамкова директива) във вида, в 
който е изменена от Директива 
2009/140/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 година, се предвижда, че 
Комисията може да представи 
законодателно предложение на 
Европейския парламент и Съвета за 
създаването на многогодишни програми 
за политиката в областта на 
радиочестотния спектър, в които да 
бъдат формулирани насоките на 
политиката и целите за стратегическото 
планиране и хармонизирането на 
използването на радиочестотния 
спектър в съответствие с директивите, 
приложими за електронни съобщителни 
мрежи и услуги. Тези насоки и цели на 
политиката следва да са свързани с 
достъпността и ефективното използване 
на спектъра, необходими за създаването 
и функционирането на вътрешния пазар.
Освен това, след като е осъзнато, че 
съществува реален риск от намеса в 
общото приемане на аудиовизуално 
разпространение - аналогово или не -
такива политики и пазарът, за който 
се отнасят, трябва да гарантират 
силна защита на правата на 
потребителите и подходяща 
публична информация относно 
предстоящите промени.

1 OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение 2
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Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Радиочестотният спектър е ключов 
ресурс за важни сектори и услуги, 
включително мобилни, безжични 
широколентови и спътникови 
комуникации, телевизионно и радио 
разпръскване, 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. Поради това 
регулаторните мерки спрямо 
радиочестотния спектър имат отражение 
върху икономиката, безопасността, 
здравеопазването, обществения интерес, 
културата, науката, социалната сфера, 
околната среда и технологиите.

(2) Радиочестотният спектър е публично 
благо с голяма обществена, културна, 
социална и икономическа стойност. 
Той е ключов ресурс за важни сектори и 
услуги, включително мобилни, 
безжични широколентови и спътникови 
комуникации, телевизионно и радио 
разпръскване, транспорт, радиолокация 
и приложения като системи за 
предупреждение, дистанционни 
управления, слухови апарати, безжични   
микрофони и медицинска апаратура. 
Той стои в основата на обществени 
услуги като услуги за сигурност и 
безопасност, включително гражданска 
защита, улесняването на 
отношенията между гражданите и 
държавата чрез електронно 
управление и научни дейности като 
метеорология, наблюдение на Земята, 
радиоастрономия и космически 
изследвания. Поради това 
регулаторните мерки спрямо 
радиочестотния спектър имат отражение 
върху икономиката, безопасността, 
здравеопазването, обществения интерес, 
културата, науката, социалната сфера, 
околната среда и технологиите.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Стратегическото планиране и 
хармонизирането на използването на 
радиочестотния спектър на европейско 
равнище следва да подобрят единния 
пазар за безжични електронни 
съобщителни услуги и оборудване, 

(3) Стратегическото планиране и 
хармонизирането на използването на 
радиочестотния спектър на европейско 
равнище следва да подобрят единния 
пазар за безжични електронни 
съобщителни услуги и оборудване, 
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както и други политики на ЕС, 
изискващи използване на спектър, като 
по този начин се създават нови 
възможности за иновации и се 
допринася за икономическото 
възстановяване и социалното 
приобщаване в рамките на ЕС, и в 
същото време се зачита важната 
социална, културна и икономическа 
стойност на спектъра. За тази цел ЕС се 
нуждае от програма за политика, която 
обхваща общностния пазар във всички 
области на политика на ЕС, включващи 
използването на радиочестотен спектър, 
като електронни съобщения, 
научноизследователска и развойна 
дейност, транспорт и енергетика.

както и други политики на ЕС, 
изискващи използване на спектър, като 
по този начин се създават нови 
възможности за иновации и се 
допринася за икономическото 
възстановяване и социалното 
приобщаване в рамките на ЕС, и в 
същото време се зачита важната 
социална, културна и икономическа 
стойност на спектъра. За тази цел ЕС се 
нуждае от програма за политика, която 
обхваща вътрешния пазар във всички 
области на политика на ЕС, включващи 
използването на радиочестотен спектър, 
като електронни съобщения, 
научноизследователска и развойна 
дейност, транспорт, култура и 
енергетика.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Първата програма следва да 
определи ръководни принципи и цели 
до 2015 г. за държавите-членки и 
институциите на ЕС 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 законодателство на ЕС и 
да позволява действия за следване на 
политиките на ЕС.

(5) Първата програма следва да 
определи ръководни принципи и цели 
до 2015 г. за държавите-членки и 
институциите на ЕС и да установи 
конкретни инициативи за прилагане. 
Управлението на радиочестотния 
спектър е въпрос от национална 
компетентност и трябва да се 
осъществява в съответствие с 
действащото законодателство на ЕС и 
да позволява да се приемат мерки за 
следване на една политика на ЕС за 
радиочестотния спектър.
Държавите-членки са задължени 
съгласно член 8а, параграф 1 от 
Рамковата директива да 
сътрудничат помежду си и с 
Комисията при стратегическото 
планиране, координиране и 
хармонизиране на използването на 
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радиочестотния спектър.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Програмата също следва да вземе 
предвид 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 експертните технически 
познания на Европейската конференция 
по пощи и далекосъобщения (CEPT), 
така че политиките на ЕС, които 
зависят от радиочестотния спектър и са 
били одобрени от Парламента и Съвета, 
да могат да се прилагат посредством 
технически мерки за прилагане, като 
следва да се отбележи, че такива 
мерки могат да се предприемат 
винаги, когато е необходимо, за 
прилагане на вече съществуващи 
политики на ЕС.

(6) Програмата също следва да вземе 
предвид 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 експертните технически 
познания на Европейската конференция 
по пощи и далекосъобщения (CEPT). 
Политиките на ЕС, които зависят от 
радиочестотния спектър и са били 
одобрени от Парламента и Съвета, 
могат да се прилагат посредством 
технически мерки за прилагане. В 
основата им трябва да стоят 
политическите ориентири и цели на 
политиката на ЕС в областта на 
радиочестотния спектър, установени 
в член 8а от Рамковата директива.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Търговията с права за ползване на 
радиочестоти, съчетана с гъвкави 
условия за ползване, следва значително 
да допринесе за икономическия растеж. 
Поради това честотните ленти, за 
които законодателството на ЕС вече 
е въвело гъвкаво използване, следва 
незабавно да започнат да се търгуват 
съгласно Рамковата директива. Освен 

(8) Търговията с права за ползване на 
радиочестоти, съчетана с гъвкави 
условия за ползване, следва значително 
да допринесе за икономическия растеж. 
Освен това въвеждането на общи 
принципи за формата и съдържанието 
на такива подлежащи на търгуване 
права, както и общи мерки за 
предотвратяване на натрупването на 
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това въвеждането на общи принципи за 
формата и съдържанието на такива 
подлежащи на търгуване права, както и 
общи мерки за предотвратяване на 
натрупването на права, което може да 
породи господстващо положение, както 
и на неоправдано неизползване на 
придобити радиочестоти, би улеснило 
координираното въвеждане от всички 
държави-членки на тези мерки и би 
спомогнало за придобиването на такива 
права навсякъде в ЕС.

права, което може да породи 
господстващо положение, както и на 
неоправдано неизползване на придобити 
радиочестоти, би улеснило 
координираното въвеждане от всички 
държави-членки на тези мерки и би 
спомогнало за придобиването на такива 
права навсякъде в ЕС.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Както е подчертано в Програмата за 
цифровите технологии за Европа 
(Digital Agenda for Europe), безжичните 
широколентови комуникации са важно 
средство за подобряване на 
конкуренцията, потребителския избор и 
достъпа в селските и други райони, 
където инсталирането 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 
мощта на участниците на пазара, 
например ако настоящи потребители 
получат неоправдани конкурентни 
предимства. Ограниченият достъп до 
радиочестотния спектър, по-специално 
когато определени радиочестоти 
започнат да се изчерпват, може да 
създаде пречка за навлизането на нови 
услуги или приложения и да затрудни 
иновациите и конкуренцията. Поради 
това придобиването на нови права за 
ползване на радиочестоти, включително 
чрез търгуване на спектъра или други 
транзакции между потребители, и 

(9) Както е подчертано в Програмата за 
цифровите технологии за Европа 
(Digital Agenda for Europe), безжичните 
широколентови комуникации са важно 
средство за подобряване на 
конкуренцията, потребителския избор и 
достъпа в селските и други райони, 
където инсталирането 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 
мощта на участниците на пазара, 
например ако настоящи потребители 
получат неоправдани конкурентни 
предимства. Ограниченият достъп до 
радиочестотния спектър, по-специално 
когато определени радиочестоти 
започнат да се изчерпват, може да 
създаде пречка за навлизането на нови 
услуги или приложения и да затрудни 
иновациите и конкуренцията. Поради 
това придобиването на нови права за 
ползване на радиочестоти, включително 
чрез търгуване на спектъра или други 
транзакции между потребители, и 
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въвеждането на нови гъвкави критерии 
за използването на радиочестоти 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 налагане на 
условия относно презапасяването с 
радиочестоти и ефективно използване 
като посочените в член 9, параграф 7 от 
Рамковата директива, за ограничаване 
на количеството радиочестоти за всеки 
оператор или за избягване на 
прекомерно натрупване на права), с 
оглед да се избягват изкривявания на 
конкурентната среда, в съответствие с 
принципите, залегнали в член 5, 
параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директивата за разрешенията) и член 1, 
параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО 
(Директивата за GSM услугите).

въвеждането на нови гъвкави критерии 
за използването на радиочестоти 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 налагане на 
условия относно презапасяването с 
радиочестоти и ефективно използване 
като посочените в член 9, параграф 7 от 
Рамковата директива, за ограничаване 
на количеството радиочестоти за всеки 
оператор или за избягване на 
прекомерно натрупване на права), с 
оглед да се избягват изкривявания на 
конкурентната среда, в съответствие с 
принципите, залегнали в член 5, 
параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО 
(Директивата за разрешенията) във 
вида, в който е изменена от 
Директива 2009/140/ЕО от 25 ноември 
2009 година, и член 1, параграф 2 от 
Директива 87/372/ЕИО (Директивата за 
GSM услугите) във вида, в който е 
изменена от Директива 2009/114/ЕО 
от 16 септември 2009 г.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оптималното и ефективно 
използване на радиочестотния спектър 
изисква постоянно следене на 
развитията и актуална и прозрачна 
информация за използването на 
радиочестоти на територията на ЕС. 
При все, че Решение 2007/344/ЕО на 
Комисията относно хармонизирана 
достъпност на информацията за 
използването на радиочестотния 

(10) Оптималното и ефективно 
използване на радиочестотния спектър 
изисква постоянно следене на 
развитията и актуална и прозрачна 
информация за използването на 
радиочестоти на територията на ЕС. 
При все, че Решение 2007/344/ЕО на 
Комисията относно хармонизирана 
достъпност на информацията за 
използването на радиочестотния 
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спектър в Общността изисква от 
държавите-членки да публикуват 
информация за правата на ползване, в 
ЕС има нужда от подробен опис на 
текущото използване на спектъра заедно 
с ефективна методика за преглед и 
оценка с цел подобряване на 
ефективността при използването на 
радиочестоти и радиооборудване, по-
специално в диапазона от 300 MHz до 3 
GHz. Това би спомогнало за 
идентифициране на неефективни 
технологии и употреби в частния и 
публичния сектор, както и неизползвани 
предоставени радиочестоти и 
възможности за споделяне и за оценка 
на бъдещи нужди на потребителите и 
бизнеса.

спектър в Общността изисква от 
държавите-членки да публикуват 
информация за правата на ползване, в 
ЕС има нужда от подробен опис на 
текущото използване на спектъра заедно 
с ефективна методика за преглед и 
оценка с цел подобряване на 
ефективността при използването на 
радиочестоти и радиооборудване, по-
специално в диапазона от 300 MHz до 3 
GHz. Това би спомогнало за 
идентифициране на неефективни 
технологии и употреби в частния и 
публичния сектор, както и неизползвани 
предоставени радиочестоти и 
възможности за споделяне и за оценка 
на бъдещи нужди на потребителите и 
бизнеса.

Обосновка

Необходимо е пояснение. Радиочестотният спектър се използва и от частния 
нетърговски сектор.

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Хармонизираните стандарти 
съгласно 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 съответствие са от съществено 
значение за постигане на ефективно 
използване на радиочестотния спектър и 
следва да вземат предвид законово 
определени условия за споделяне. 
Европейските стандарти за оборудване 
и мрежи, различни от 
радиоелектрическото и 
радиоелектронно оборудване и мрежи 
следва, също да следва да водят до 

(11) Хармонизираните стандарти 
съгласно Директива 1999/5/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 1999 г. относно 
радионавигационното оборудване и 
далекосъобщителното крайно 
оборудване, взаимното признаване на 
тяхното съответствие и бъдещото 
хармонизиране по отношение на 
електронните мрежи и безжичните 
уреди са от съществено значение за 
постигане на ефективно използване на 
радиочестотния спектър и следва да 
гарантират съчетаването на 
съществуващите и новите 
приложения. Европейските стандарти 
за оборудване и мрежи, различни от 
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избягване на оказването на вредно 
влияние върху използването на 
спектъра. Кумулативното въздействие 
на нарастващия обем и плътност на 
безжичните устройства и приложения, 
съчетано с многообразието на 
използваните радиочестоти, 
представлява предизвикателство пред 
текущите подходи за управление на 
смущенията. Те следва да бъдат 
преразгледани и повторно оценени 
заедно с характеристиките на 
приемниците и по-сложни механизми за 
избягване на смущения.

радиоелектрическото и 
радиоелектронно оборудване и мрежи 
следва, също да следва да водят до 
избягване на оказването на вредно 
влияние върху използването на 
спектъра. Кумулативното въздействие 
на нарастващия обем и плътност на 
безжичните устройства и приложения, 
съчетано с многообразието на 
използваните радиочестоти, 
представлява предизвикателство пред 
текущите подходи за управление на 
смущенията. Те следва да бъдат 
преразгледани и повторно оценени 
заедно с характеристиките на 
приемниците – като например 
нарастващата сигурност на 
приемниците и подходящите нива на 
мощност на предавателите – и по-
сложни механизми за избягване на 
смущения.

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 11 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В различни държави-членки се 
пускат в действие нови мрежи за 
широколентова мобилна връзка по 
технологията Long-Term Evolution 
(LTE). Тези мрежи използват 790-862 
MHz-овата честотна лента. Някои 
радиомикрофони понастоящем 
работят в тази лента, като 
вероятно предизвикват смущения.
Това би могло също така да се отнася 
за уреди, използвани в училищата, 
театрите и конферентните зали или 
от други търговски, публични или 
частни потребители. Необходимото 
техническо преоборудване на 
системите ще може да бъде 
осъществено единствено чрез 
влагането на значителни финансови 
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средства и това безусловно налага 
изясняване на отговорността.

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) 800 MHz-овата честотна лента е 
оптимална за покритие на големи 
райони с безжични широколентови 
услуги. Като се надгражда върху 
хармонизирането на техническите 
условия съгласно Решение 2010/267/ЕС 
и върху Препоръка на Комисията от 28 
октомври 2009 г. за преустановяване на 
аналоговото разпръскване до 1 януари 
2012 г. и предвид бързите развития в 
националното регулиране, до 2013 г. 
тази честотна лента следва по принцип 
да се предостави за електронни 
съобщения в ЕС. В дългосрочен план 
биха могли да се предвидят и 
допълнителни честоти под 790 MHz, 
в зависимост от опита и липсата на 
радиочестоти в други диапазони, 
подходящи за покритие. Като се вземе 
предвид капацитета на 800 MHz-овата 
честотна лента за предаване на сигнал 
над големи площи, към правата следва 
да се добавят задължения за покритие.

(13) 800 MHz-овата честотна лента 
може да се използва за покритие на 
големи райони, например с безжични 
широколентови услуги. Като се 
надгражда върху хармонизирането на 
техническите условия съгласно Решение 
2010/267/ЕС и върху Препоръка на 
Комисията от 28 октомври 2009 г. за 
преустановяване на аналоговото 
разпръскване до 1 януари 2012 г. и 
предвид бързите развития в 
националното регулиране, до 2015 г. 
тази честотна лента следва по принцип 
да се предостави за електронни 
съобщения в ЕС. Като се вземе предвид 
капацитетът на 800 MHz-овата честотна 
лента за предаване на сигнал на големи 
разстояния, към правата ще се добавят 
задължения за покритие.

Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Допълнителни радиочестоти могат 
да са необходими на други сектори като 
транспорта (за системите за безопасност 
за управление и информационни 
системи), научноизследователска и 
развойна дейност, гражданска защита и 

(15) Допълнителни радиочестоти могат 
да са необходими на други сектори като 
транспорта (за системите за безопасност 
за управление и информационни 
системи), научноизследователска и 
развойна дейност, гражданска защита и 
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оказване на помощ при бедствия, 
електронно здравеопазване и
електронно приобщаване. 
Оптимизирането на синергиите между 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър и 
научноизследователската и развойна 
дейност, както и извършването на 
проучвания на радиосъвместимостта 
между различни потребители на 
радиочестоти следва да подпомогнат 
иновациите. Центърът за съвместни 
изследвания на Комисията следва да 
помогне при разработването на 
техническите аспекти на регулирането 
на спектъра, по-специално чрез 
осигуряване на средства за тестване с 
цел проверка на моделите на 
смущаване, свързани със 
законодателството на ЕС. Освен това 
резултати от изследвания по Седмата 
рамкова програма изискват преглед на 
нуждите от радиочестоти на проекти, 
които могат да имат голям 
икономически или инвестиционен 
потенциал, по-специално за малки и 
средни предприятия, например мислещо 
радио (cognitive radio) или електронно 
здравеопазване (e-health). Следва да се 
гарантира и подходяща защита срещу 
вредни смущения за подпомагане на 
научноизследователската и развойна 
дейност.

оказване на помощ при бедствия, 
електронно здравеопазване, електронно 
приобщаване и култура. 
Оптимизирането на синергиите между 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър и 
научноизследователската и развойна 
дейност, както и извършването на 
проучвания на радиосъвместимостта 
между различни потребители на 
радиочестоти следва да подпомогнат 
иновациите. Центърът за съвместни 
изследвания на Комисията следва да 
помогне при разработването на 
техническите аспекти на регулирането 
на спектъра, по-специално чрез 
осигуряване на средства за тестване с 
цел проверка на моделите на 
смущаване, свързани със 
законодателството на ЕС. Освен това 
резултати от изследвания по Седмата 
рамкова програма изискват преглед на 
нуждите от радиочестоти на проекти, 
които могат да имат голям 
икономически или инвестиционен 
потенциал, по-специално за малки и 
средни предприятия, например мислещо 
радио (cognitive radio) или електронно 
здравеопазване (e-health). Следва да се 
гарантира и подходяща защита срещу 
вредни смущения за подпомагане на 
научноизследователската и развойна 
дейност.

Изменение 13

Предложение за решение
Съображение 15 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Нещо повече, разширяването на 
радиочестотния спектър от 
посочените по-горе сектори следва да 
бъде придружено от публична 
информация относно 
допълнителното използване на 
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спектъра, както и от програми за 
обучение, които да позволят на 
гражданите да разширят 
съответните официални инициативи 
и да създадат реална способност за 
мобилизиране на обществото.

Изменение 14

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Регулирането на радиочестотния 
спектър има сериозни трансгранични и 
международни измерения поради 
начина на разпространение, 
международния характер на пазарите, 
зависими от радиоуслуги, и 
необходимостта от избягване на вредни 
смущения между държавите. Освен това 
позоваванията на международни 
споразумения в Директиви 2002/21/ЕО и 
2002/20/ЕО, както са изменени, 
означават, че държавите-членки не 
следва да поемат международни 
задължения, които биха попречили или 
ограничили изпълнението на техните 
задължения в рамките на ЕС. 
Държавите-членки следва, в 
съответствие с юридическата практика, 
да предприемат всички необходими 
действия за постигането на
подходящо представителство на ЕС по 
въпросите от негова компетентност
в международните организации, 
натоварени с координацията на 
радиочестотния спектър. Освен това, 
когато е засегната политика или 
компетенция на ЕС, следва ЕС да 
провежда подготовка на преговорите 
и да играе роля в многостранни 
преговори, включително в 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU), които 
съответстват на неговото ниво на 

(19) Регулирането на радиочестотния 
спектър има сериозни трансгранични и 
международни измерения поради 
начина на разпространение, 
международния характер на пазарите, 
зависими от радиоуслуги, и 
необходимостта от избягване на вредни 
смущения между държавите. Освен това 
позоваванията на международни 
споразумения в Директиви 2002/21/ЕО и 
2002/20/ЕО, както са изменени, 
означават, че държавите-членки не 
следва да поемат международни 
задължения, които биха попречили или 
ограничили изпълнението на техните 
задължения в рамките на ЕС. 
Държавите-членки следва, в 
съответствие с юридическата практика и 
в сътрудничество с Комисията, да 
проверят по какъв начин може да се 
осигури подходящо представителство на 
общите интереси на Съюза в 
международните организации, 
натоварени с координацията на 
радиочестотния спектър, и в кратък 
срок да приложат резултата от 
проверката.  
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отговорност по въпросите на 
радиочестотния спектър съгласно 
законодателството на ЕС.

Изменение 15

Предложение за решение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като изхожда от текущата 
практика и надгражда върху 
принципите, определени в 
заключенията на Съвета от 3 
февруари 1992 г. относно 
процедурите, които да се следват на
Световната административна 
радиоконференция (WARC) от 1992 г., 
и ако световните радиоконференции 
(WRC) и други многостранни преговори 
засягат принципи и политически 
въпроси с важно за ЕС измерение, ЕС 
следва да е в състояние да установи 
нови процедури за защита на своите 
интереси при многостранни 
преговори, в допълнение към 
дългосрочната цел за членство в 
Международния съюз по 
далекосъобщенията паралелно с 
държавите-членки; За тази цел, като 
взема предвид становището на 
Групата за политиката в областта 
на радиочестотния спектър (RSPG), 
Комисията може също така да 
предлага общи цели на политиката 
пред Европейския парламент и 
Съвета, както е установено в 
Директива 2002/21/ЕО.

(20) След консултации с Европейския 
парламент и Съвета, Комисията 
следва да представи предложение как 
на световните радиоконференции 
(WRC) и на други многостранни 
преговори, които засягат принципи и 
политически въпроси с важно за ЕС 
измерение, общностните интереси на 
Съюза могат да бъдат представяни 
адекватно от неговите органи; в 
допълнение след консултации със 
Съвета следва да бъде разгледана 
възможността за членство на Съюза 
в Международния съюз по 
далекосъобщенията паралелно с 
държавите-членки и при 
целесъобразност членството следва 
да бъде осъществено.
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Изменение 16

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Комисията следва да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета за 
резултатите, постигнати в рамките на 
настоящото решение, както и за 
планираните бъдещи действия.

(24) Комисията ще докладва на 
Европейския парламент и на Съвета за 
резултатите, постигнати в рамките на 
настоящото решение, както и за 
планираните бъдещи действия.

Изменение 17

Предложение за решение
Съображение 25 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Настоящото решение не 
нарушава защитата, която се 
предоставя на участниците на пазара 
от Директива 2009/140/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 г. за изменение на 
директиви 2002/21/ЕО относно 
достъпа до електронни съобщителни 
мрежи и тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях и 
2002/20/ЕО относно разрешението на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги1.
---------------
1 OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение 18

Предложение за решение
Член 1 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел Цел и обхват
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Изменение 19

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото решение се установява 
програма за политика в областта на 
радиочестотния спектър относно 
стратегическото планиране и 
хармонизирането на неговото 
използване, с цел гарантиране на 
функционирането на 
вътрешнообщностния пазар.

С настоящото решение в съответствие 
с Рамковата директива и Директиви 
2002/21/EО, 2002/20/EО и 2002/19/EО, 
изменени с Директива 2009/140/EО, 
Директива 2002/22/EО, изменена с 
Директива 2009/136/EО, и Решение 
№ 67/2002/EО се установява програма 
за политика в областта на 
радиочестотния спектър относно 
стратегическото планиране и 
хармонизирането на неговото 
използване, с цел гарантиране на 
функционирането на 
вътрешнообщностния пазар.

Изменение 20

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това решение не засяга действащото 
законодателство на ЕС и мерките, 
взети на национално равнище в 
съответствие със 
законодателството на ЕС за 
постигане на 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 своя 
радиочестотен спектър за целите на 
обществения ред, обществената 
сигурност и отбраната.
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Изменение 21

Предложение за решение
Член 2 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на ефективното 
използване на радиочестотния спектър с 
цел възможно най-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти;

а) насърчаване на ефективното 
използване на радиочестотния спектър с 
цел възможно най-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти, 
като същевременно се отчитат 
обществената, културната и 
икономическата стойност на 
радиочестотния спектър като цяло;

Изменение 22

Предложение за решение
Член 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилагане на неутралност по 
отношение на технологиите и услугите 
при използването на радиочестотен 
спектър за електронни съобщителни 
мрежи и услуги, в съответствие с член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамковата 
директива), и при възможност за други 
сектори и приложения, по такъв начин, 
че да се насърчава ефективността на 
използването на спектъра, по-специално 
чрез подобряване на гъвкавостта, и да се 
насърчават иновациите;

б) прилагане на неутралност по 
отношение на технологиите и услугите 
при използването на радиочестотен 
спектър за електронни съобщителни 
мрежи и услуги в съответствие с член 9 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива), изменена с Директива 
2009/140/EО, и при възможност за други 
сектори и приложения, по такъв начин, 
че да се насърчава ефективността на 
използването на спектъра, по-специално 
чрез подобряване на гъвкавостта, и да се 
насърчават иновациите;

Изменение 23

Предложение за решение
Член 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прилагане на възможно най- в) прилагане на най-подходящата
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облекчената система за разрешение по 
такъв начин, че да се постигне 
максимална гъвкавост и ефективност 
при използването на спектъра;

система за разрешение по такъв начин, 
че да се постигне максимална гъвкавост 
и ефективност при използването на 
спектъра;

Изменение 24

Предложение за решение
Член 2 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) гарантиране на функционирането на 
вътрешнообщностния пазар, по-
специално чрез осигуряване на 
ефективна конкуренция.

г) гарантиране на функционирането на 
вътрешния пазар, по-специално чрез 
осигуряване на ефективна конкуренция, 
с цел насърчаване на културното 
многообразие и медийния плурализъм 
в съответствие с Рамковата 
директива във вида, в който е 
изменена от Директива 2009/140/ЕО, 
както и социалното и териториално 
сближаване.

Изменение 25

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС;

а) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС в областта на 
радиочестотния спектър, като 
същевременно се отчитат 
възможностите за развитие на 
радиоизлъчването;
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Изменение 26

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) постигане на максимална гъвкавост 
при използването на спектъра за 
насърчаване на иновации и инвестиции 
чрез прилагането на принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, отварянето на 
радиочестотния спектър за нови услуги 
и възможността за търговия с права за 
ползване на радиочестоти;

б) постигане на максимална гъвкавост 
при използването на спектъра за 
насърчаване на иновации и инвестиции 
чрез прилагането на принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, отварянето на 
радиочестотния спектър за нови услуги 
и възможността за търговия с права за 
ползване на радиочестоти. При това 
мерките на държавите-членки могат 
да се отклоняват от този принцип, 
когато те служат за изпълнение на 
целите, посочени в член 9, параграф 4, 
букви а) до г) от Рамковата 
директива;

Изменение 27

Предложение за решение
Член 3 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) използването на спектъра да 
стане по-ефикасно чрез отдаването 
на предпочитание на технологиите, 
които използват малък спектър; 
използване, като допълнение, на 
технологични характеристики като 
горещи точки и Wi-Fi например, 
които не изискват спектър;

Изменение 28

Предложение за решение
Член 3 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на ефективността при 
използването на спектъра чрез 
извличане на ползи от генералните 
разрешения и увеличаване на 
употребата на такива видове 
разрешения;

в) подобряване на ефективността при 
използването на спектъра чрез 
извличане на ползи от генералните 
разрешения и увеличаване на 
употребата на такива видове 
разрешения и подобряване на 
позицията на потребителите по 
отношение на едновременното 
съществуване на стари и нови 
приложения;

Изменение 29

Предложение за решение
Член 3 – буква e) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) избягване на вредни смущения от 
други радио или различни от радио
устройства чрез улесняване на 
разработването на стандарти, 
позволяващи гъвкаво и ефективно 
използване на радиочестотния спектър, 
и увеличаване на устойчивостта на 
приемниците спрямо смущения, като се 
отделя особено внимание на 
кумулативното въздействие от 
нарастващите количества и плътност на 
радио устройствата и приложенията;

е) избягване на вредни смущения 
между устройства чрез улесняване на 
разработването на стандарти, 
позволяващи гъвкаво и ефективно 
използване на радиочестотния спектър, 
и увеличаване на устойчивостта на 
приемниците спрямо смущения или 
подходящ контрол на  мощността на 
излъчване, като се отделя особено 
внимание на кумулативното 
въздействие от нарастващите 
количества и плътност на радио 
устройствата и приложенията;

Изменение 30

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
приемат подходящи мерки за 
разрешаване и разпределяне, 
благоприятстващи развитието на 

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
приемат подходящи мерки за 
разрешаване и разпределяне, 
благоприятстващи развитието на 
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широколентови услуги в съответствие с 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
разрешаването на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешенията), като 
например по възможност и въз основа 
на консултации в съответствие с член 11 
на съответни оператори да се 
предоставя пряк или непряк достъп до 
съседни блокове радиочестоти от поне 
10 MHz. 

широколентови услуги в съответствие с 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
разрешаването на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешенията), във вида, 
в който е изменена с Директива 
2009/140/ЕО, като например по 
възможност и въз основа на 
консултации в съответствие с член 11 на 
съответни оператори да се предоставя 
пряк или непряк достъп до съседни
блокове радиочестоти от поне 10 MHz.

Изменение 31

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
гарантират, че условията и процедурите 
за подбор насърчават инвестициите и 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър.

4. Държавите-членки следва да 
гарантират, че условията и процедурите 
за подбор насърчават инвестициите и 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър и 
едновременното съществуване на 
нови и стари услуги и устройства в 
полза на крайните ползватели и 
потребители.

Изменение 32

Предложение за решение
Член 5 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкуренция Принципи за регулиране на 
конкуренцията в областта на 
електронните комуникации

Изменение 33
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да 
поддържат и насърчават ефективна 
конкуренция и да избягват 
деформации на конкуренцията в 
рамките на вътрешнообщностния 
пазар или в съществена част от него.

заличава се

Изменение 34

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел пълно изпълнение на 
задълженията по параграф 1 и по-
специално за гарантиране, че 
конкуренцията не се нарушава от 
натрупване, прехвърляне или 
изменение на права за ползване на 
радиочестоти, държавите-членки 
могат да предприемат inter alia следните 
мерки, без те да противоречат на 
прилагането на правилата за 
конкуренция:

2. С цел запазване и насърчаване на 
ефективната конкуренция на 
вътрешния пазар и в съответствие с 
член 9, параграф 7 от Рамковата 
директива и член 5, параграф 6 от 
Директивата за разрешенията, 
държавите-членки могат да 
предприемат inter alia следните мерки, 
без те да противоречат на прилагането 
на правилата за конкуренция:

Изменение 35

Предложение за решение
Член 5 - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Държавите-членки могат да изменят 
съществуващите правила в съответствие 
с член 14 от Директива 2002/20/ЕО, 
когато това е необходимо за ex post 
премахване на прекомерно натрупване 
на радиочестоти при определени 
икономически оператори, което 
значително възпрепятства 

г) г) Държавите-членки могат да 
изменят съществуващите правила в 
съответствие с член 14 от Директивата 
за разрешенията, когато това е 
необходимо за ex post премахване на 
прекомерно натрупване на радиочестоти 
при определени икономически 
оператори, което значително 
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конкуренцията. възпрепятства конкуренцията.

Изменение 36

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че процедурите за разрешение 
и подбор не водят до забавяния и 
насърчават ефективна конкуренция.

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че процедурите за разрешение 
и подбор насърчават ефективна 
конкуренция, не водят до неоправдани 
забавяния и отчитат позицията на 
потребителите по отношение на 
едновременно съществуващите 
приложения.

Изменение 37

Предложение за решение
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 1 януари 2013 г. държавите-
членки следва да предоставят 800 MHz-
овата честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които 
изключителни национални или 
местни условия биха попречили на 
разполагаемостта на тази честотна 
лента, Комисията може да разреши 
специфични дерогации до 2015 г. В 
съответствие с член 9 от Директива 
2002/21/ЕО, в сътрудничество с 
държавите-членки Комисията следва 
да извършва периодичен преглед на 
използването на радиочестотния 
спектър под 1 GHz и да оценява дали 
би могло да се освободи допълнителен 
спектър и да се предостави за нови 

3. До 17 юни 2015 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които процесът на 
преминаване към цифрово 
радиоразпръскване е вече доста 
напреднал или приключен и в които 
миграцията на съществуващите 
услуги може да се осъществи навреме,
Комисията препоръчва честотната 
лента да бъде на разположение в срок 
до 1 януари 2013 г.
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приложения.

Изменение 38

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание и 
услуги посредством честотния диапазон 
790—826 MHz (800 MHz) в слабо 
населени райони, по-специално чрез 
задължения за покритие; при тази 
дейност те следва да разглеждат 
начини и, когато е необходимо, да 
предприемат подходящи мерки за
гарантиране, че освобождаването на 800 
MHz-овата честотна лента не засяга по 
неблагоприятен начин потребителите на 
услугите по подготовка на програми и 
специални прояви (PMSE).

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание и 
услуги посредством честотния диапазон 
790—826 MHz (800 MHz) в слабо 
населени райони, по-специално чрез 
задължения за покритие; при тази 
дейност те гарантират, че 
освобождаването на 800 MHz-овата 
честотна лента не засяга по 
неблагоприятен начин потребителите на 
услугите по подготовка на програми и 
специални прояви (PMSE), както и 
съществуващите и бъдещите 
радиоизлъчвания, и осигуряват 
подходящи мерки за компенсиране на 
досегашните потребители за минали 
или настоящи разходи по 
миграцията; Във връзка с 
преразпределянето на 800 MHz-овата 
честотна лента, държавите-членки 
гарантират използването без 
смущения на приемници от крайните 
потребители.

Изменение 39

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки, в 
сътрудничество с Комисията, 
гарантират, че необходимите 
технически и регулаторни мерки се 
прилагат с цел избягване на 
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взаимодействието между 
електронните съобщителни услуги в 
800 MHz-овата честотна лента и 
потребителите на услугите по 
подготовка на програми и специални 
прояви (PMSE) в честотен диапазон 
под 790 MHz

Изменение 40

Предложение за решение
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се приканва да приеме 
приоритетно подходящи мерки съгласно 
член 9б, параграф 3 от Директива 
2002/21/ЕО, за да гарантира, че 
държавите-членки позволяват търговия 
на права на ползване на радиочестоти в 
рамките на ЕС в хармонизираните 
честотни ленти 790—862 MHz (800 
MHz-овата честотна лента), 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. 

5. Комисията се приканва да приеме 
приоритетно подходящи мерки съгласно 
член 9б, параграф 3 от Рамковата 
директива, за да гарантира, че 
държавите-членки позволяват търговия 
на права на ползване на радиочестоти в 
рамките на ЕС в хармонизираните 
честотни ленти 790—862 MHz (800 
MHz-овата честотна лента), 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.



PE454.499v02-00 28/33 AD\858991BG.doc

BG

Изменение 41

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако е необходимо, Комисията следва 
да осигури достъпността на 
допълнителни честотни ленти за 
предоставянето на хармонизирани 
спътникови услуги за широколентов 
достъп, които да осигурят 
широколентови услуги на цялата 
територия на ЕС, включително най-
отдалечените райони, като по този 
начин дават възможност за интернет 
достъп на цена, сравнима с тази на 
наземния достъп.

6. Ако е необходимо, Комисията следва 
да осигури трайната достъпност на 
честотен спектър за предоставянето 
на хармонизирани спътникови услуги за 
широколентов достъп, които да 
осигурят широколентови услуги на 
цялата територия на ЕС, включително 
най-отдалечените райони, като по този 
начин дават възможност за интернет 
достъп.

Изменение 42

Предложение за решение
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел оказване на подкрепа за 
бъдещото развитие на иновативните 
аудиовизуални медийни услуги и в 
частност тези, които произтичат 
от преминаването към цифрова 
телевизия, държавите-членки, в 
сътрудничество с Комисията и с 
оглед на икономическите и 
социалните ползи на вътрешния 
цифров пазар, гарантират 
наличността на радиочестотен 
спектър за предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги и 
осигуряват защита за 
радиочестотите, необходими за тези 
услуги.
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Изменение 43

Предложение за решение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При необходимост Комисията следва 
да гарантира предоставянето на 
достатъчно радиочестоти съгласно 
хармонизирани условия за подпомагане 
на разработването на услуги за 
безопасност, свободното 
разпространение на съответни 
устройства, както и разработването на 
иновативни, оперативно съвместими 
решения за публична безопасност и 
защита, гражданска защита и оказване 
на помощ при бедствия.

3. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки  гарантират
предоставянето на достатъчно 
радиочестоти съгласно хармонизирани 
условия за подпомагане на 
разработването на услуги за 
безопасност, свободното 
разпространение на съответни 
устройства, както и разработването на 
иновативни, оперативно съвместими 
решения за публична безопасност и 
защита, гражданска защита и оказване 
на помощ при бедствия. Това не засяга 
използвания за радиоизлъчване 
спектър.

Изменение 44

Предложение за решение
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки и Комисията 
следва да преразглеждат нуждите от 
радиочестоти на научната общност и да 
си сътрудничат с нея; да идентифицират 
известен брой изследователски и 
развойни инициативи и иновативни 
приложения, които могат да имат 
значително социално-икономическо 
въздействие и/или потенциал за 
инвестиции, и да подготвят 
разпределянето на достатъчно 
радиочестоти за такива приложения 
съгласно хармонизирани технически 
условия и най-облекчена 
административна тежест.

4. Държавите-членки и Комисията 
следва да преразглеждат нуждите от 
радиочестоти на научната и 
академичната общност и да си 
сътрудничат с нея; да идентифицират 
известен брой изследователски и 
развойни инициативи и иновативни 
приложения, които могат да имат 
значително социално-икономическо 
въздействие и/или потенциал за 
инвестиции, и да подготвят 
разпределянето на достатъчно 
радиочестоти за такива приложения 
съгласно хармонизирани технически 
условия и най-облекчена 
административна тежест.
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Изменение 45

Предложение за решение
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опис и мониторинг на съществуващите 
ползвания и нововъзникващите нужди 

от радиочестотен спектър

Опис на съществуващите ползвания и 
нововъзникващите нужди от 

радиочестотен спектър

Изменение 46

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и на евентуални бъдещи нужди 
от радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 3 GHz.

1. В рамките на националните 
разпоредби, уреждащи 
компетенциите, държавите-членки 
изработват опис на текущото 
използване на спектъра и на евентуални 
бъдещи нужди от радиочестоти на 
своята територия, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 3 GHz, и го 
предават на Комисията.
Същевременно държавите-членки 
правят оценка на техническата 
ефективност на радиочестотите, 
използвани за нови услуги.

Изменение 47

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
2. Описът, предвиден в параграф 1, 
следва да позволява оценяване на 
техническата ефективност на 
съществуващите ползвания на 
радиочестотния спектър и
идентифициране на неефективните 
технологии и приложения, 
неизползвани или неефективно 
използвани радиочестоти и 

2. Описът, предвиден в параграф 1, 
следва да позволява оценяване на 
техническата ефективност на 
съществуващите ползвания на 
радиочестотния спектър и 
идентифициране на неефективните 
технологии и приложения, 
неизползвани или неефективно 
използвани радиочестоти и 
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възможности за споделяне на 
радиочестоти. В описа следва да са 
взети предвид бъдещите нужди за 
радиочестоти въз основа на 
потребностите на потребители и 
оператори и възможността за посрещане 
на такива нужди.

възможности за споделяне на 
радиочестоти. Следва също да се 
гарантира, че в случаите, в които 
използването не е оптимално, се 
вземат необходимите мерки с цел 
постигане на максимално равнище на 
ефикасно използване. В описа следва да 
са взети предвид бъдещите нужди за 
радиочестоти въз основа на 
потребностите на потребители и 
оператори и възможността за посрещане 
на такива нужди.

Изменение 48

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕС следва да участва в 
международни преговори по въпроси в 
областта на радиочестотния 
спектър с цел защита на своите 
интереси, като действа в 
съответствие със 
законодателството на ЕС, 
включително, наред с други неща, 
принципите на вътрешните и 
външните компетенции на ЕС.

заличава се

Изменение 49

Предложение за решение
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
3. Държавите-членки следва да 
осигурят разрешаване в рамките на 
международните споразумения на 
цялостното използване на честотните 
ленти за целите, за които те са 
предназначени (designated) в 
европейската нормативна уредба, 
както и че достатъчен обем от 
подходящо защитен спектър е 
разполагаем за нуждите на секторните 

3. Държавите-членки осигуряват
разрешаване в рамките на 
международните споразумения на 
цялостното използване на честотните 
ленти за целите, за които те са 
предназначени в националното право и 
нормативната уредба на Съюза, както 
и че достатъчен обем от подходящо 
защитен спектър е на разположение за 
нуждите на секторните политики на ЕС.
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политики на ЕС.
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