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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър (RSPP) е 
съществена стъпка за гарантиране на ефективното и оптимално използване на този 
ограничен ресурс. Политиката в областта на радиочестотния спектър е в основата на 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа – водеща инициатива на 
Комисията, и е от ключово значение за постигането на целите на политиката, посочени 
в стратегията „ЕС 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като 
програмата е включена сред 50-те приоритетни действия, предвидени в Акта за 
единния пазар. 

2. RSPP има за цел създаването на конкурентен и жизнен европейски сектор за 
предоставяне на безжични широколентови услуги и оборудване. Програмата се стреми 
към създаването на среда, в която могат да процъфтяват паневропейски услуги.

3. Разпределението на радиочестотния спектър, като обществено благо, следва да 
защитава интересите на европейските граждани. Ефикасното и ефективно 
разпределение на радиочестотния спектър ще осигури повече социални, културни и 
икономически ползи, ще увеличи възможностите за избор на потребителите, ще 
насърчи дългосрочната конкурентоспособност на европейските промишлени сектори и 
ще допринесе за изграждането на цифров вътрешен пазар. 

4. Използването на радиочестотния спектър за мобилни широколентови комуникации 
води до прираст на благосъстоянието на гражданите, а през последните години 
преносът на данни по мобилни мрежи отбелязва рязко увеличение. Тази тенденция се 
запазва, като броят интелигентни телефони (смартфони), преносими компютри тип 
таблети и електронни ключове (донгъли) продължава да нараства със също толкова 
бързи темпове. Освен това мобилните широколентови комуникации играят все по-
важна роля при предоставянето и обновяването на услугите в други области като
здравеопазване, образование, култура и публична администрация.

5. Хармонизирането на честотите ще намали разходите за разполагане на мобилни 
мрежи, както и разходите на потребителите за мобилни устройства, и ще увеличи 
конкуренцията и възможностите за избор на потребителите. Освен това то ще намали 
вредните трансгранични интерференции и смущения.   

6. Ефективното използване на радиочестотния спектър може значително да подпомогне 
предоставянето на универсален достъп до електронните комуникации, по-специално за 
гражданите и предприятията, които се намират в по-необлагодетелствани или 
отдалечени райони, като например селските райони или островите.

7. Хармонизирането на радиочестотния спектър и предоставянето на възможност за 
развитие на безжичните широколентови услуги осигурява нови инструменти и 
възможности за доставяне на културно съдържание. В същото време е важно да се 
обезпечат съществуващите възможности за наземно радиоразпръскване. Когато е 
необходимо, допълнителните разходи за освобождаване на радиочестотната лента се 
заплащат от държавите-членки.
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8. RSPP трябва да представи реалистични, но амбициозни цели, които да предоставят 
по-солидна основа, даваща възможност на европейските дружества да бъдат 
конкурентни на световния пазар. Без наличието на такива амбициозни цели съществува 
риск от Европейският съюз да изостане. Освен това освобождаването на радиочестотен 
спектър от 790MHz – 862MHz (800Mhz) е от жизнено важно значение в светлината на 
постигането на целите, посочени в Програмата в областта на цифровите технологии за 
Европа, както по отношение на бърз достъп до интернет, така и по отношение на 
намаляването на „цифровото“ разделение. Процесът на освобождаване на този спектър 
следва да се проведе във възможно най-кратки срокове и не по-късно от 2013 г. 
Електронното управление, включително провеждането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки по електронен път, следва да допринесе за разпространението на 
широколентовите комуникации в ЕС.

9. Ще бъде необходим дългосрочен стратегически ангажимент, дори и след 2015 г. 
Важно е да се предостави регулаторна сигурност, когато става въпрос за такива 
съществени инвестиции. 

По отношение на предложението за RSPP, докладчикът подчертава необходимостта от: 

а) създаване на хармонизирани честотни ленти с цел насърчаване на паневропейски 
услуги, облекчаване на административните процедури и укрепване на вътрешния 
пазар;

б) акцентиране върху освобождаването на радиочестотите от 790 – 862MHz за 
мобилните широколентови комуникации до 2013 г.;

в) разглеждане на въпроса за допълнително освобождаване на радиочестоти във 
„втора подлента” под 790MHz с цел отговор на постоянно растящия пренос на 
данни;

г) насърчаване на честотите, използвани за осигуряване на по-голям капацитет, като 
честотата от 2,3 GHz;

д) отчитане на факта, че приемането във възможно най-кратки срокове на RSPP е от 
основно значение; жизненоважно е наличието на насочен към консенсус подход по 
отношение на основните въпроси и главно по отношение на необходимостта от 
получаване на повече честоти за мобилните услуги. 

От гледна точка на вътрешния пазар представените по-горе цели представляват път към 
насърчаване на устойчивия растеж и заетост в Европа. Секторът на мобилните 
комуникации е в исторически план катализатор на икономическото развитие за цялата 
Общност. Поради тази причина ние трябва да създадем среда, която насърчава 
инвестициите, създава възможности за растеж и поставя Европа на лидерска позиции 
на световния пазар. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 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 
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 общностния 
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 

(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 
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 общностния 
пазар. Програмата за политика в 
областта на радиочестотния 
спектър подкрепя целите и 
ключовите действия, очертани в 
стратегията „ЕС 2020“ и в 
Програмата в областта на 
цифровите технологии, и се включва 
сред 50-те приоритетни действия, 
предвидени в Акта за единния пазар. 
Настоящото решение не засяга 
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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.

действащото законодателство на ЕС, по-
специално директиви 1999/5/ЕО, 
2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и
2009/140/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.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Радиочестотният спектър е 
обществено благо, което не може да 
бъде частна собственост, а трябва да 
се регулира от държавите, с цел да се 
улесни неговото използване 
посредством лицензирани права за 
излъчване или права за ползване без 
лиценз.

Изменение 3

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 

(2) Радиочестотният спектър е ключов 
обществен ресурс за важни сектори и 
услуги, включително мобилни, 
безжични широколентови и спътникови 
комуникации, телевизионно и радио 
разпръскване, транспорт, радиолокация 
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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.

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. Ефективното използване 
на радиочестотния спектър има 
значение и във връзка с универсалния 
достъп до електронните 
комуникации, по-специално за 
гражданите и предприятията, които 
се намират в слабо населени или 
отдалечени райони,  например 
селските райони или островите.
Поради това регулаторните мерки 
спрямо радиочестотния спектър имат 
отражение върху икономиката, 
безопасността, здравеопазването, 
обществения интерес, културата, 
науката, социалната сфера, околната 
среда и технологиите.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Следва да бъде възприет обновен 
икономически и социален подход по 
отношение на управлението, 
разпределението и използването на 
радиочестотния спектър, като се  
обръща особено внимание на 
създаването на уредба, която 
гарантира по-голяма ефикасност на 
радиочестотния спектър, по-добро 
планиране на честотите и предпазни 
мерки срещу антиконкурентното 
поведение и предприемането на 
антисоциални мерки по отношение 
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на използването на радиочестотния 
спектър.

Изменение 5

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, 
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.

(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, 
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. Хармонизацията 
на радиочестотния спектър е също 
така особено важна за осигуряването 
на качеството на услугите, 
предоставяни от електронните 
комуникации, и за създаването на 
икономии от мащаба, тъй като 
понижава както разходите за 
разполагане на мобилни мрежи, така 
и разходите на потребителите за 
мобилни устройства. 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. 
Евентуалните претенции на лицата, 
които понастоящем притежават 
права върху радиочестотния спектър, 
по никакъв начин не следва да забавят 
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необходимата реформа.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази първа програма следва по-
специално да подкрепи стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и ориентиран към цялото 
общество растеж, предвид огромния 
потенциал на безжичните услуги за 
насърчаване на основаваща се на 
информацията икономика, за развиване 
и подпомагане на сектори, разчитащи на 
информационни и комуникационни 
технологии, и за преодоляване на
„цифровото“ информационно 
разделение. Тя също е ключов фактор в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа4, която има за цел 
да осигури бърз широколентов достъп 
до интернет в бъдещата, основаваща се 
на мрежи икономика на знанието, с 
амбициозна цел за покритие на всички 
европейци с универсален широколентов 
достъп със скорости от поне 30 Mbps до 
2020 г., като по този начин се постигат 
устойчивите икономически и социални 
ползи от цифров единен пазар.
Програмата също следва да подкрепя и 
насърчава други секторни политики на 
ЕС, като тези за устойчива околна среда 
и икономическо и социално 
приобщаване на всички граждани на ЕС.
Предвид значението на безжичните 
приложения за иновациите, тази 
програма също така е ключова 
инициатива в подкрепа на политиките 
на ЕС за иновации.

(4) Тази първа програма следва по-
специално да подкрепи стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и ориентиран към цялото 
общество растеж, предвид огромния 
потенциал на безжичните услуги за 
насърчаване на основаваща се на 
информацията икономика, за
насърчаване, развиване и подпомагане 
на сектори, разчитащи на 
информационни и комуникационни 
технологии, например електронната 
търговия, и за преодоляване на
„цифровото“ информационно 
разделение. Тя също е ключов фактор в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа4, която има за цел 
да осигури бърз широколентов достъп 
до интернет в бъдещата, основаваща се 
на мрежи икономика на знанието, с 
амбициозна цел за покритие на всички 
европейци с универсален широколентов 
достъп със скорости от поне 30 Mbps до 
2020 г., като по този начин се постигат 
устойчивите икономически и социални 
ползи от цифров единен пазар. Тя 
насърчава по-специално развитието 
на нови пазари и нови услуги за МСП, 
както и създаването на нови работни 
места. Програмата насърчава също 
така конкуренцията и позволява на 
потребителите да се възползват от 
по-големи възможности за избор и по-
добри цени на стоките и услугите. 
Електронното управление, 
включително провеждането на 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки по електронен път, следва да 
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допринесе за разпространението на 
широколентовите комуникации. 
Програмата също следва да подкрепя и 
насърчава други секторни политики на 
ЕС, като тези за устойчива околна среда 
и икономическо и социално 
приобщаване на всички граждани на ЕС, 
по-специално на лицата с увреждания 
и гражданите, живеещи в отдалечени 
райони. Предвид значението на 
безжичните приложения за иновациите, 
тази програма също така е ключова 
инициатива в подкрепа на политиките 
на ЕС за иновации.

Изменение 7

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. 
Макар и управлението на 
радиочестотния спектър 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. Трябва да се 
избягват специалните национални 
режими за използване на 
радиочестотния спектър, за да не се 
създават пречки на европейските 
пазари, макар и решенията за 
предоставяне на права за ползване 
следва да продължат да се вземат на 
национално равнище и съгласно 
съществуващите национални бизнес 
модели.
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Изменение 8

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 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.

(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 това 
въвеждането на общи принципи за 
формата и съдържанието на такива 
подлежащи на търгуване права, общи 
мерки за предотвратяване на 
натрупването на права, което може да 
породи господстващо положение, както 
и неоправдано неизползване на 
придобитите радиочестоти и на 
общите стандарти за премахване на 
тези лицензирани права, би улеснило 
координираното въвеждане от всички 
държави-членки на тези мерки и би 
спомогнало за придобиването на такива 
права навсякъде в ЕС.

Изменение 9

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 

(9) Както е подчертано в Програмата за 
цифровите технологии за Европа, 
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 
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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 
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).

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. Условията за 
предоставяне следва да бъдат 
определени така, че да позволяват 
равнопоставени условия на 
конкуренция по отношение на 
покритието на територията и да не 
възпрепятстват навлизането на нови 
участници на пазара. Освен това 
следва също така да не се поставят в 
неизгодно положение новите 
технологии единствено защото са 
предоставени по-късно на пазара. 
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 
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 
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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).

Изменение 10

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 
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.

(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 
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 6 
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. За да се допълни този подход, 
описът следва също така да включва 
доклад относно мерките, предприети 
от държавите-членки с цел 
изпълнение на взети на равнище ЕС 
решения относно хармонизирането и 
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използването на специфични 
честотни ленти.

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 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 случай на 
изключителни местни условия 
Комисията може да разреши 
специфични дерогации до 2015 г. в 
отговор на надлежно обосновани 
искания от страна на държавите-
членки. В дългосрочен план следва да 
се предвидят и допълнителни честоти в 
свръхвисокия честотен обхват (UHF) 
въз основа на описа на съществуващи 
ползвания и евентуални бъдещи 
нужди от радиочестоти в Съюза, в 
зависимост от действителното 
търсене на пазара, целите от 
социално и културно естество, опита 
и липсата на радиочестоти в други 
диапазони, подходящи за покритие. В 
допълнение към това бързото 
прилагане на Директивата за GSM в 
съответствие справилата на 
конкуренцията е от първостепенно 
значение.
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Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като общият подход и 
икономиите от широкомащабност са от 
ключово значение за развитието на 
широколентовите комуникации на 
територията на ЕС и за предотвратяване 
на нарушаване на конкуренцията и на 
разпокъсаност на пазара сред 
държавите-членки, чрез съгласувани 
действия на държавите-членки и 
Комисията биха могли да се определят 
някои условия по отношение на 
разрешенията и процедурите. Такива 
условия биха могли да включват
задължения за покритие, размер на 
блока от радиочестоти, график на 
предоставянето на права, достъп до 
оператори на виртуални мобилни 
мрежи (MVNO) и срок на валидност на 
правата на ползване. На фона на 
значението на търговията с 
радиочестоти за подобряване на 
ефективността при използването на 
радиочестотния спектър и развитие на 
общностния пазар за безжично 
оборудване и услуги, тези условия 
следва да се прилагат за честотни ленти, 
които са разпределени за безжични 
комуникации и чиито права на ползване 
могат да се прехвърлят или отдават под 
наем.

(14) Тъй като общият подход и 
икономиите от широкомащабност са от 
ключово значение за развитието на 
широколентовите комуникации на 
територията на ЕС и за предотвратяване 
на нарушаване на конкуренцията и на 
разпокъсаност на пазара сред 
държавите-членки, чрез съгласувани 
действия на държавите-членки и 
Комисията биха могли да се определят 
някои условия по отношение на 
разрешенията и процедурите. Такива 
условия биха могли да включват график 
на предоставянето на права, срок на 
валидност на правата на ползване и 
условията, при които правата могат 
да бъдат оттеглени или прехвърлени.  
На фона на значението на търговията с 
радиочестоти за подобряване на 
ефективността при използването на 
радиочестотния спектър и развитие на 
общностния пазар за безжично 
оборудване и услуги, тези условия 
следва да се прилагат за честотни ленти, 
които са разпределени за безжични 
комуникации и чиито права на ползване 
могат да се прехвърлят или отдават под 
наем.

Изменение 13

Предложение за решение
Съображение 24 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

и на Съвета за резултатите, постигнати в 
рамките на настоящото решение, както 
и за планираните бъдещи действия.

Изменение 14

Предложение за решение
Съображение 25 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Нищо в настоящото решение 
няма за цел отклонение от защитата 
на икономическите оператори 
съгласно Директива 2009/140/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 година за 
изменение на директиви 2002/21/ЕО 
относно общата регулаторна рамка 
за електронните съобщителни 
мрежи и услуги, 2002/19/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.
_______
1OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение 15

Предложение за решение
Член 1 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел Цел и приложно поле

Изменение 16

Предложение за решение
Член 1 - параграф 1 
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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.

1. 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 вътрешния пазар.

Изменение 17

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящото решение не засяга 
разпоредбите на Директива 
2009/140/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 година за изменение на 
директиви 2002/21/ЕО относно 
общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги, 2002/19/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.
______________
1ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Настоящото решение не засяга 
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съществуващото право на ЕС и 
мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие с правото 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.

Изменение 19

Предложение за решение
Член 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) насърчаване на ефективното 
използване на радиочестотния спектър с 
цел възможно най-ефективно и 
широкообхватно удовлетворяване на 
нарастващата потребност от използване 
на честоти, повишаване на качеството 
на услугите и осигуряване на 
универсален достъп до електронни 
комуникации, чрез който да се 
преодолеят съществуващите 
географски различия, като в същото 
време се зачита важната социална, 
културна и икономическа стойност 
на спектъра. При постигането на 
тази цел се гарантират 
равнопоставени и 
недискриминационни условия на 
конкуренция, а също така се 
защитават националните 
особености във връзка с бизнес 
моделите;
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Изменение 20

Предложение за решение
Член 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) прилагане на най-подходящата 
недискриминационна система за 
разрешение, която е възможно най-
облекчена, за да се постигне 
максимална гъвкавост и ефективност 
при използването на спектъра;

Изменение 21

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
и ефикасно координиране на 
хармонизацията и 
стандартизацията на честотите.

Изменение 22

Предложение за решение
Член 3 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС, по-конкретно 
определяне на приоритети в 
областта на осигуряването на 
широколентов достъп, по-специално 
чрез ефективното прилагане на 
Директивата за GSM, както и 
насърчаване на развитието на 
икономически дейности, разчитащи 



PE458.565v02-00 20/33 AD\861423BG.doc

BG

на електронни комуникации, като 
например електронната търговия, в 
области, които понастоящем не се 
обслужват от широколентови връзки. 
Това трябва да се постигне, като 
същевременно се гарантира 
конкуренцията и се отчитат важни 
цели от общ интерес като 
културното многообразие и медийния 
плурализъм, както и интересите на 
различните потребители на 
радиочестотния спектър;

Изменение 23

Предложение за решение
Член 3 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поддържане и развиване на ефективна 
конкуренция, по-специално при 
електронните съобщителни услуги, чрез 
предотвратяване ex ante или 
отстраняване ex post на прекомерно 
натрупване на радиочестоти от 
определени икономически оператори, 
което би могло да доведе до значително 
възпрепятстване на конкуренцията;

г) поддържане и развиване на ефективна 
конкуренция, по-специално при 
електронните съобщителни услуги, чрез 
предотвратяване ex ante или 
отстраняване ex post на прекомерно 
натрупване на радиочестоти от 
определени икономически оператори, 
което би могло да доведе до значително 
възпрепятстване на конкуренцията, чрез 
оттегляне на правата за ползване на 
радиочестоти или други мерки;

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) при определяне на областите от 
радиочестотния спектър, които 
следва да бъдат отворени за ползване 
без лицензионни права и/или запазени 
за научни изследвания;
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Изменение 25

Предложение за решение
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 26

Предложение за решение
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки и Комисията 
следва да си сътрудничат за 
разработване и хармонизиране на 
стандарти за радиооборудване и 
телекомуникационни терминали, както 
и за електрическо и електронно 
оборудване и мрежи, основани, когато е 
необходимо, на мандатите за 
стандартизация, предоставени от 
Комисията на съответните органи по 
стандартизация.

3. Държавите-членки и Комисията 
следва да си сътрудничат за 
разработване и хармонизиране на 
стандарти за радиооборудване и 
телекомуникационни терминали, както 
и за електрическо и електронно 
оборудване и мрежи, основани, когато е 
необходимо, на мандатите за 
стандартизация, предоставени от 
Комисията на съответните органи по 
стандартизация. Специално внимание 
се отделя също така на стандартите 
за оборудване, което да се използва от 
лица с увреждания, без обаче те да се 
лишават от правото да използват 
нестандартизирано оборудване, ако 
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предпочитат. В това отношение 
ефективното координиране на 
хармонизацията и 
стандартизацията на 
радиочестотния спектър е от 
особено значение при предоставянето 
на възможност на потребителите за 
неограничено използване на 
устройства, зависещи от 
радиочестотния спектър, в рамките 
на вътрешния пазар.

Изменение 27

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 като 
обществено благо.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Мерките, предвидени в параграф 1, 
се предприемат в допълнение към 
отварянето в близко бъдеще на 900 
MHz-овата честотна лента в 
съответствие с изменената 
Директива за GSM и по начин, който 
насърчава конкуренцията. Тези мерки 
трябва да се прилагат по 
недискриминационен начин и не 
трябва да нарушават конкуренцията 
в полза на вече доминиращи на пазара 
оператори.
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Изменение 29

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 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, когато планират  
предоставянето на радиочестоти, 
внимателно разглеждат 
вероятността планираното 
предоставяне на радиочестоти да
намали или наруши конкуренцията на 
съответните пазари на мобилни 
услуги, като вземат под внимание 
радиочестотите, които вече са 
предоставени на конкурентните 
мобилни оператори на тяхна 
територия. Когато, предвид вече 
предоставените радиочестоти, 
съществува вероятност планираното 
предоставяне на радиочестоти да 
доведе до намаляване или нарушаване 
на конкуренцията, държавите-членки
предприемат действия по отношение 
на това намаляване или нарушаване, 
като приемат поне една от следните 
мерки, без те да противоречат на 
прилагането на правилата за 
конкуренция.

Изменение 30

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква a а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) държавите-членки могат да 
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предприемат стъпки за постигане на 
по-равномерно разпределение на 
радиочестотния спектър между 
икономическите оператори чрез 
запазване на част от спектъра за 
нови участници в честотна лента 
или група честотни ленти със сходни 
характеристики или чрез запазване на 
част от спектъра за ползване без 
лиценз в тези честотни ленти;

Изменение 31

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 не водят до забавяния и
дискриминация и насърчават ефективна 
конкуренция.

Изменение 32

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай че държавите-членки 
желаят да приемат която и да било 
от мерките, посочени в параграф 2, 
те могат да го направят, като 
наложат условията съгласно член 6 
от Директивата за разрешение в 
съответствие с процедурите за 
налагане или промяна на условията 
относно правата за ползване на 
радиочестоти, посочени в Директива 
2009/140/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009 година за изменение на 
директиви 2002/21/ЕО относно 
общата регулаторна рамка за 
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електронните съобщителни мрежи и 
услуги, 2002/19/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.
__________
1OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Обосновка
Целта на изменението е текстът да се приведе в съответствие с регулаторната 
рамка за далекосъобщенията. По-конкретно не е ясно дали настоящото решение (член 
5, параграф 2) предлага нови правомощия за националните регулаторни органи или 
дали правните средства и предпазните мерки са тези, които произтичат от 
съществуващото законодателство. По-конкретно, националните регулаторни органи 
не трябва да бъдат в състояние да заобикалят процеса на преглед на пазара 
(включително член 7 от Рамковата директива) и да налагат задължения за достъп, 
които преди това не са можели да налагат.

Изменение 33

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 

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 № 276/2010/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
честотната лента UHF, а именно
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оценява дали би могло да се освободи 
допълнителен спектър и да се 
предостави за нови приложения.

радиочестотния спектър в диапазона от 
300 MHz до 3GHz, и да оценява дали би 
могло да се освободи допълнителен 
спектър и да се предостави за нови 
приложения. По-конкретно в по-
дългосрочен план се разглежда 
възможността за втори „цифров 
дивидент“.

Изменение 34

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; 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).

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки, в 
сътрудничество с Комисията, вземат 
необходимите технически и 
регулаторни мерки, за да се избегнат 
вредни смущения между мобилните 
съобщителни услуги и 
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потребителите на услугите по 
радиоразпръскване и услугите по 
подготовка на програми и специални 
прояви (PMSE). Държавите-членки 
своевременно предоставят 
достатъчно средства, за да се 
покрият разходите по миграцията 
във връзка с освобождаването на 800 
MHz-овата честотна лента и със 
защитните мерки срещу смущения.

Изменение 36

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 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.

Обосновка
Считаме, че това, Комисията да осигури достъпността на хармонизирани 
спътникови услуги, които „по този начин дават възможност за интернет достъп на 
цена, сравнима с тази на наземния достъп“, е извън приложното поле на настоящото 
решение и че радиочестотният спектър в S-лентата, лицензирана през 2009 г. на 
европейско равнище, удовлетворява изискванията за хармонизирани спътникови услуги 
за широколентов достъп.

Изменение 37

Предложение за решение
Член 7 – параграф -1 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. За да се гарантира по-
нататъшното развитие на 
иновативни аудиовизуални медии и 
други услуги за европейските 
граждани, държавите-членки, като 
вземат предвид икономическите и 
социални ползи от единния цифров 
пазар и в сътрудничество с 
Комисията, гарантират достатъчна 
наличност на радиочестотен 
спектър за спътниково и наземно 
предоставяне на подобни услуги.

Обосновка
Не само наземното радиоразпръскване се нуждае от достатъчен радиочестотен 
спектър, за да изпълнява целите от общ интерес, но и спътниците се нуждаят от 
достатъчен спектър, за да продължат да играят ролята на пионери и да прилагат 
новаторски технологии, които насърчават напредничави цифрови услуги, 
включително нови висококачествени аудиовизуални услуги като HDTV или 3DTV. 
Важно е да се възприеме всеобхватен подход към използването на радиочестотния 
спектър, който да насърчава генерирането на икономически и социални ползи от тези 
технологии за гражданите и предприятията, като по този начин се допринася за един 
напълно функциониращ единен цифров пазар.

Изменение 38

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. 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.
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Изменение 39

Предложение за решение
Член 7 – параграф 4 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки, в 
сътрудничество с Комисията, се 
стремят да определят минимален 
набор от хармонизирани основни 
честотни ленти за услугите по 
подготовка на програми и специални 
прояви в Съюза, в съответствие с 
целите на Съюза за подобряване на 
интеграцията на вътрешния пазар и 
достъпа до култура. Тези 
хармонизирани честотни ленти са на 
честота 1 GHz или на по-високи 
честоти.

Обосновка
Изпълнителите и групите, които имат участия, се сблъскват с проблеми, тъй като 
безжичните микрофони имат различни честоти не само в различните държави-
членки, но и в различните градове и региони. Услугите по подготовка на програми и 
специални прояви не се нуждаят от големи райони на покритие и поради това 
честотите над 1 GHz биха били идеални.

Изменение 40

Предложение за решение
Член 7 - параграф 4 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Държавите-членки и Комисията 
гарантират достъпността на 
радиочестотния спектър за 
радиочестотна идентификация 
(RFID) и други технологии за 
безжични комуникации в интернет 
на нещата (IOT) и следва да работят 
за стандартизацията на 
разпределението на радиочестотния 
спектър за комуникации в интернет 
на нещата (IOT) в държавите-членки.
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Изменение 41

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. 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 хармонизирани радиочестоти в ЕС. 
Като първоначална стъпка 
въпросният опис следва да включва 
честоти в диапазона от 300 MHz до
6 GHz. Описът включва също така 
доклад относно мерките, предприети 
от държавите-членки с цел прилагане 
на решенията, приети на равнище ЕС 
във връзка с хармонизацията и 
използването на определени 
честотни ленти.

Изменение 42

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 
възможности за споделяне на 
радиочестоти. В описа следва да са 
взети предвид бъдещите нужди за 
радиочестоти въз основа на 
потребностите на потребители и 

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

потребностите на потребители, 
предприятия и оператори и 
възможността за посрещане на такива 
нужди.

Изменение 43

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Където е възможно, Комисията 
включва в описа, предвиден в параграф 
1, и информация относно 
използването на радиочестотния 
спектър от трети съседни на 
държава-членка страни, които биха 
могли да имат пряко или непряко 
въздействие върху използването на 
спектъра в рамките на ЕС.

Изменение 44

Предложение за решение
Член 9 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При поискване ЕС следва да
предоставя политическа и техническа 
подкрепа на държавите-членки при 
техните двустранни преговори със 
съседни държави извън ЕС, 
включително кандидатстващи и 
присъединяващи се държави, за 
решаване на въпроси, свързани с 
координирането на радиочестотния 
спектър, които възпрепятстват 
държавите-членки да изпълняват своите 
задължения съгласно законодателството 
на ЕС по отношение на политиката в 
областта на спектъра и управлението на 
спектъра. ЕС също така следва да 
подкрепя усилията на трети държави за 

4. ЕС подпомага държавите-членки, 
като им предоставя политическа и 
техническа подкрепа при техните 
двустранни и многостранни преговори 
със съседни държави извън ЕС, 
включително кандидатстващи и 
присъединяващи се държави, за 
решаване на въпроси, свързани с 
координирането на радиочестотния 
спектър, които възпрепятстват 
държавите-членки да изпълняват своите 
задължения съгласно законодателството 
на ЕС по отношение на политиката в 
областта на спектъра и управлението на 
спектъра. ЕС също така следва да 
подкрепя усилията на трети държави за 
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въвеждане на управление на спектъра, 
съвместимо с това на ЕС, с цел защита 
на целите на политиката на ЕС в 
областта на радиочестотния спектър.

въвеждане на управление на спектъра, 
съвместимо с това на ЕС, с цел защита 
на целите на политиката на ЕС в 
областта на радиочестотния спектър.
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