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Изменение 53
Hella Ranner

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)[3] 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 
вътрешнообщностния 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 

(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)[3] 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.
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радиочестотния си спектър за 
целите на обществения ред, 
обществената сигурност и 
отбраната.

Or. en

Изменение 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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)[3] 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 
вътрешнообщностния 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

(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)[3] 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.
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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.

Or. en

Изменение 55
Petra Kammerevert

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)3 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 

(1) В член 8а, параграф 3 от Директива 
2002/21/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета относно общата регулаторна 
рамка за електронните съобщителни 
мрежи и услуги (Рамкова директива)3 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 
вътрешнообщностния пазар.
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вътрешнообщностния 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.

Or. de

Изменение 56
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 1a (нов)

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.

Or. en
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Изменение 57
Petra Kammerevert

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 
обществено благо с висока 
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, 
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.

Or. de

Изменение 58
Hella Ranner

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Радиочестотният спектър е ключов Радиочестотният спектър е обществено 



PE460.615v01-00 8/112 AM\858840BG.doc

BG

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.

благо с висока 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, 
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.

Or. de

Изменение 59
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
и приложения като системи за 
предупреждение, дистанционни 
управления, слухови апарати, 
микрофони и медицинска апаратура. 
Той стои в основата на обществени 
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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.

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.

Or. en

Изменение 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 вътрешнообщностния пазар 
във всички области на политика на ЕС, 
включващи използването на 
радиочестотен спектър, като електронни 
съобщения, научноизследователска и 
развойна дейност, транспорт и 

(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. Също така 
хармонизацията на радиочестотния 
спектър е особено важна за 
гарантирането на качеството на 
услугите, предоставяни от 
електронните съобщения, както и за 
създаването на икономии от мащаба, 
тъй като понижава както разходите 
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енергетика. за разполагане на безжични мрежи, 
така и разходите на потребителите 
за безжични устройства. 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 и 
енергетика.

Or. en

Изменение 61
Paul Rübig

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 вътрешнообщностния 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. 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 и енергетика. На 
всяка цена следва да се избегне 
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забавяне на необходимата реформа 
от страна на настоящите 
притежатели на права.

Or. en

Изменение 62
Ioan Enciu

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 вътрешнообщностния 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, създаване на 
заетост и същевременно това ще 
допринесе 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 и енергетика.

Or. en
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Изменение 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Тази първа програма следва да 
насърчава конкуренцията, да въведе 
еднакви общоевропейски правила и да 
положи основите за истински единен 
цифров пазар; с цел да се осигури 
пълният потенциал и ползи за 
потребителите от тази програма за 
радиочестотния спектър, както и 
единният пазар, програмата следва да 
се допълни от бъдещи и нови 
предложения, които ще дадат 
възможност за развитие на онлайн 
икономиката, като например защита 
на личните данни и европейска 
система за лицензиране на онлайн 
съдържанието;

Or. en

Изменение 64
Giles Chichester

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

(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
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„цифровото“ информационно 
разделение. Тя също е ключов фактор в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, 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.

„цифровото“ информационно 
разделение. Тя също е ключов фактор в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, 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 с 
универсален широколентов достъп. 
Предоставянето на широколентов 
достъп с възможно най-висока 
скорост и капацитет и 
гарантирането за всички
потребители на не по-малко от 30 
Mbps до 2020 г., а за поне половината 
от европейските домакинства – на 
широколентов достъп със скорост от 
поне 100 Mbps, е важно за 
насърчаването на икономическия 
растеж и глобалната 
конкурентоспособност, 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. Същевременно 
(цифровото) наземно 
радиоразпръскване остава най-
голямата и най-предпочитана 
платформа за телевизионно 
разпространение както за 
търговската, така и за 
обществената услуга за свободно 
телевизионно излъчване (около 60% 
от европейските домакинства 
приемат първичния си телевизионен 
сигнал от наземно радиоразпръскване) 
и в много държави то се допълва от 
масирано предлагане на платена 
телевизия. Поради това Комисията и 
държавите-членки следва да 
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отчитат уникалните технологични, 
икономически и социални ползи от 
наземното радиоразпръскване, когато 
формулират RSPP. Наземното 
радиоразпръскване подкрепя медийния 
плурализъм и е двигател за 
общественото благо. В момента то е 
основният гарант за повсеместен 
достъп до телевизия на минимална 
цена в цяла Европа. То повсеместно е 
на разположение на европейските 
потребители в целия ЕС и е техният 
избор. Търсенето на линейна 
телевизия расте, а не намалява. 
Зрителските навици на много 
европейски граждани не са се 
променили и преобладаващото 
мнозинство продължава да приема 
линейна телевизия. Освен това през 
последните години потребителите 
направиха значителни инвестиции в 
цифрово наземно телевизионно 
оборудване.

Or. en

Изменение 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 

(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 
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разделение. Тя също е ключов фактор в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, 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.

разделение. Рязкото увеличение по-
специално на аудиовизуалните 
медийни услуги води до увеличено 
търсене на скорост и покритие. Тя 
също е ключов фактор в Програмата в 
областта на цифровите технологии за 
Европа, 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 с универсален 
широколентов достъп. 
Предоставянето на широколентов 
достъп с възможно най-висока 
скорост и капацитет и 
гарантирането за всички
потребители на не по-малко от 30 
Mbps до 2020 г., а за поне половината 
от европейските домакинства – на 
широколентов достъп със скорост от 
поне 100 Mbps, е важно за 
насърчаването на икономическия 
растеж и глобалната 
конкурентоспособност, 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.

Or. en

Изменение 66
Hella Ranner

Предложение за решение
Съображение 5
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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. То следва да бъде в 
съответствие с действащото 
законодателство на ЕС и да позволява 
действия за следване на политиката на 
ЕС в областта на радиочестотния 
спектър. Съгласно член 8а, параграф 1 
държавите-членки са задължени 
единствено да си сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране, 
координиране и хармонизиране на 
използването на радиочестотния
спектър.

Or. de

Изменение 67
Petra Kammerevert

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 

(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. То следва да бъде в 
съответствие с действащото 
законодателство на ЕС и да позволява 
действия за следване на политиката на 
ЕС в областта на радиочестотния 
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политиките на ЕС. спектър. Съгласно член 8а, параграф 1 
държавите-членки са задължени 
единствено да си сътрудничат 
помежду си и с Комисията при 
стратегическото планиране, 
координиране и хармонизиране на 
използването на радиочестотния
спектър.

Or. de

Изменение 68
Jens Rohde

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 принципите и целите 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.

Or. en

Изменение 69
Petra Kammerevert

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Програмата също следва да вземе (6) Програмата също следва да вземе 
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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)5 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.

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)5 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 разпоредби за прилагане. В 
основата им следва да стоят 
насоките и целите на политиката на 
ЕС в областта на радиочестотния 
спектър, посочени в член 8а от 
Рамковата директива.

Or. de

Изменение 70
Hella Ranner

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)5 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 

(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)5 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 разпоредби за прилагане. В 
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следва да се отбележи, че такива 
мерки могат да се предприемат 
винаги, когато е необходимо, за 
прилагане на вече съществуващи 
политики на ЕС.

основата им следва да стоят 
насоките и целите на политиката на 
ЕС в областта на радиочестотния 
спектър, посочени в член 8а от 
Рамковата директива.

Or. de

Изменение 71
Hella Ranner

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Гарантирането на оптималното 
използване на спектъра може да изисква 
иновативни подходи за издаване на
разрешения, например колективно 
използване на спектъра, общи 
разрешения или споделяне на
инфраструктура. Прилагането на 
такива принципи в ЕС може да бъде 
улеснено с определянето на някои 
общи или сходни условия за използване 
на спектъра. Общите разрешения, 
които представляват най-
облекчената система за разрешение, 
са от особен интерес когато 
смущенията не представляват риск 
за разработването на други услуги.

(7) Гарантирането на оптималното 
използване на спектъра може да изисква 
от Комисията и държавите-членки 
да създадат механизми за улесняване 
на съвместимостта между новите и 
съществуващите услуги и уреди в 
полза на крайните ползватели и 
потребители. Тези мерки могат да
включват, но не се ограничават до 
установяването на диалог между 
заинтересованите страни с цел 
гарантиране оптимизирането на
опита на крайните ползватели,
създаването на компенсационни 
механизми за покриването на 
разходите за миграция и 
съвместимост и организиране на
информационни кампании за 
потребителите.

Or. en

Изменение 72
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Гарантирането на оптималното 
използване на спектъра може да изисква 
иновативни подходи за издаване на 
разрешения, например колективно 
използване на спектъра, общи 
разрешения или споделяне на 
инфраструктура. Прилагането на такива 
принципи в ЕС може да бъде улеснено с 
определянето на някои общи или сходни 
условия за използване на спектъра. 
Общите разрешения, които 
представляват най-облекчената система 
за разрешение, са от особен интерес 
когато смущенията не 
представляват риск за 
разработването на други услуги.

(7) Гарантирането на оптималното и 
продуктивно използване на спектъра 
може да изисква иновативни подходи за 
издаване на разрешения, например 
колективно използване на спектъра, 
общи разрешения или споделяне на 
инфраструктура. Прилагането на такива 
принципи в ЕС може да бъде улеснено 
чрез установяването на най-добри 
практики и насърчаването на обмена 
на информация, както и с 
определянето на някои общи или сходни 
условия за използване на спектъра. 
Общите разрешения, които 
представляват най-облекчената система 
за разрешение, са от особен интерес и 
най-подходящи съгласно член 5 от 
Директива 2002/20/ЕО.

Or. en

Изменение 73
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Гарантирането на оптималното 
използване на спектъра може да изисква 
иновативни подходи за издаване на 
разрешения, например колективно 
използване на спектъра, общи 
разрешения или споделяне на 
инфраструктура. Прилагането на такива 
принципи в ЕС може да бъде улеснено с 
определянето на някои общи или сходни 
условия за използване на спектъра. 
Общите разрешения, които 
представляват най-облекчената система 
за разрешение, са от особен интерес 
когато смущенията не представляват 

(7) Гарантирането на оптималното и
продуктивно използване на спектъра 
може да изисква иновативни подходи за 
издаване на разрешения, например 
колективно използване на спектъра, 
общи разрешения, търгове или 
споделяне на инфраструктура. 
Прилагането на такива принципи в ЕС 
може да бъде улеснено чрез 
идентифицирането на най-добри 
практики и насърчаването на обмена 
на информация, както и с 
определянето на някои общи или сходни 
условия за използване на спектъра. 
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риск за разработването на други услуги. Общите разрешения, които 
представляват най-облекчената система 
за разрешение, са от особен интерес 
когато смущенията не представляват 
риск за разработването на други услуги.

Or. fr

Изменение 74
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Гарантирането на оптималното 
използване на спектъра може да изисква 
иновативни подходи за издаване на 
разрешения, например колективно 
използване на спектъра, общи 
разрешения или споделяне на 
инфраструктура. Прилагането на такива 
принципи в ЕС може да бъде улеснено с 
определянето на някои общи или сходни 
условия за използване на спектъра. 
Общите разрешения, които 
представляват най-облекчената система 
за разрешение, са от особен интерес 
когато смущенията не представляват 
риск за разработването на други услуги.

(7) Гарантирането на оптималното 
използване на спектъра като 
обществено благо може да изисква 
иновативни подходи за издаване на 
разрешения, например колективно 
използване на спектъра, общи 
разрешения или споделяне на 
инфраструктура. Прилагането на такива 
принципи в ЕС може да бъде улеснено с 
определянето на някои общи или сходни 
условия за използване на спектъра. 
Общите разрешения, които 
представляват най-облекчената система 
за разрешение, са от особен интерес 
когато смущенията не представляват 
риск за разработването на други услуги.

Or. en

Изменение 75
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Въпреки че все още се развиват 
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технологично, така наречените 
„мислещи технологии“ вече биха 
могли да бъдат допълнително 
проучени и дори прилагани чрез 
геопозиционирана информация за 
използването на радиочестотния 
спектър, която теоретично може да 
се картографира в описа.

Or. en

Изменение 76
Patrizia Toia

Предложение за решение
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Гарантирането на оптималното 
и продуктивно използване на 
радиочестотния спектър изисква 
публични търгове, които да носят 
приходи за държавния бюджет и да 
насърчават справедливо и прозрачно 
предоставяне на честотите.

Or. it

Изменение 77
Hella Ranner

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Изменение 78
Petra Kammerevert

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. 
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.
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Or. de

Изменение 79
Hermann Winkler

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, 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. Освен това, за 
постигането на целите на 
Програмата за цифровите 
технологии за Европа („Digital Agenda 
for Europe“) би било целесъобразно дял 
от печалбите от продажбите чрез 
търгове на правата за използването 
на радиочестоти („Цифрови 
дивиденти“) да се използва за 
ускоряване на изграждането на 
широколентови комуникации.

Or. de
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Изменение 80
Lena Kolarska-Bobińska

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 на неоправдано неизползване на 
придобити радиочестоти и общи 
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.

Or. en

Изменение 81
Paul Rübig

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 

(9) Както е подчертано в Програмата за 
цифровите технологии за Европа 
(Digital Agenda for Europe), безжичните 
широколентови комуникации са важно 
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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 
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).

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. Следователно условията 
на възлагане осигуряват лоялна 
конкуренция, за да се гарантират
широколентови съобщения в 
регионите, като същевременно не се 
възпрепятства достъпът на нови 
участници на пазара. Освен това 
следва да не се пренебрегват и новите 
технологии, само защото по-късно са 
достигнали до 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 
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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).

Or. en

Изменение 82
Gunnar Hökmark

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 

(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, еднакви 
общоевропейски правила, 
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 
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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).

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).
Държавите-членки могат също така 
да предприемат мерки за постигане 
на едно по-равномерно разпределяне 
на радиочестотите между 
икономическите оператори, като 
запазват радиочестоти за нови 
участници в дадена честотна лента 
или група честотни ленти със сходни 
характеристики.

Or. en

Изменение 83
Giles Chichester

Предложение за решение
Съображение 9
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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 
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 

(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, еднакви 
общоевропейски правила, 
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 
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 
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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).

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). 
Държавите-членки могат също така 
да предприемат мерки за 
постигането на едно по-равномерно 
разпределяне на радиочестотите
между икономическите оператори, 
като запазват радиочестоти за нови 
участници в дадена честотна лента 
или група честотни ленти със сходни 
характеристики.

Or. en

Изменение 84
Jens Rohde, Fiona Hall

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 

(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 и еднакви 
общоевропейски правила, 
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 
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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).

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 проведат задълбочен анализ на 
последиците за конкуренцията преди 
ново разпределение на радиочестоти, 
както и 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).

Or. en

Изменение 85

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE
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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 
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 

(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, еднакви 
общоевропейски правила,
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 
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 
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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).

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).

Or. en

Изменение 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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[6] 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 

(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[6] изисква от 
държавите-членки да публикуват 
информация за правата на ползване, в 
ЕС има нужда от подробен опис на 
текущото използване на спектъра и 
неговата ефективност след обща 
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. 
Описът следва да бъде достатъчно 
подробен за идентифициране на 
неефективни технологии и употреби в 
частния и публичния сектор, както и 
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възможности за споделяне и за оценка 
на бъдещи нужди на потребителите и 
бизнеса.

неизползвани предоставени 
радиочестоти и възможности за 
споделяне и за оценка на бъдещи нужди 
на потребителите и бизнеса.

Or. en

Изменение 87
Pilar del Castillo Vera

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[6] 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[6] 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. Освен това, като се вземе 
предвид непрекъснатото нарастване 
на броя на приложенията, които 
използват безжични данни, 
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държавите-членки следва да 
насърчават ефективното използване 
на спектъра за потребителски 
приложения.

Or. en

Изменение 88

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

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[6] 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[6] 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.
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Or. en

Изменение 89
Henri Weber

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[6] 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[6] 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.

Or. fr

Изменение 90
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Jens Rohde
Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

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[6] 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[6] 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.

Or. en

Изменение 91
Patrizia Toia

Предложение за решение
 Съображение 10a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Ефективното и координирано 
използване на радиочестотния 
спектър и справедливото и прозрачно 
управление на предоставянето на 
честоти би следвало да даде 
възможност на всички медийни и 
телекомуникационни оператори да 
гарантират плурализъм на 
комуникацията, растеж в 
производството на съдържаниe и 
услуги с по-добро качество за 
ползвателите, насърчавайки всички 
участници да подобряват 
технологията и да предлагат по-
добри продукти на достъпни цени.

Or. it

Изменение 92
Catherine Trautmann

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[7] 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 и взаимното признаване на 
тяхното съответствие[7] 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 
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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.

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, с цел да се 
избегнат вредни смущения или 
нарушения при настоящото и бъдещо 
използване на спектъра. Освен това 
преките разходи за разрешаване на
проблемите със смущенията и 
разходите по миграцията, за да се 
даде възможност за цифровия 
дивидент, следва да не бъдат за 
сметка на сектора на 
радиоразпръскването и европейските 
граждани или следва да бъдат 
подходящо компенсирани.

Or. en

Изменение 93
Hella Ranner

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[7] са от 
съществено значение за постигане на 

(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[7] и бъдещите 
стандарти на ЕС за оборудване и 



PE460.615v01-00 40/112 AM\858840BG.doc

BG

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 
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.

мрежи, различни от 
радиоелектронното оборудване и 
мрежи, са от съществено значение за 
постигане на ефективно използване на 
радиочестотния спектър и следва да 
улесняват съвместимостта между 
новите и съществуващите уреди. 
Бъдещите европейски стандарти за 
оборудване и мрежи, различни от 
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 и по-сложни механизми за 
избягване на смущения, като 
подобряване на устойчивостта на 
приемниците и нивата на излъчената 
мощност за новите излъчващи 
радиосъоръжения.

Or. en

Изменение 94
Giles Chichester

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 

(11) Хармонизираните стандарти 
съгласно Директива 1999/5/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 1999 г. относно 
радионавигационното оборудване и 
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далекосъобщителното крайно 
оборудване и взаимното признаване на 
тяхното съответствие[7] 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 
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.

далекосъобщителното крайно 
оборудване и взаимното признаване на 
тяхното съответствие[7] 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 
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, с цел да се 
избегнат вредни смущения при 
настоящите и бъдещите 
потребители на спектъра.

Or. en

Изменение 95
Patrizia Toia

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 

(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 
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оборудване и взаимното признаване на 
тяхното съответствие[7] 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 
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.

оборудване и взаимното признаване на 
тяхното съответствие[7] 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 
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, с цел да се 
избегнат вредни смущения при 
настоящите и бъдещите 
потребители на спектъра.

Or. en

Изменение 96
Henri Weber

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 

(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 
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тяхното съответствие[7] 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 
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.

тяхното съответствие1 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 
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 каквито и да било
смущения, които са вредни за 
настоящите и бъдещите ползватели 
на спектъра.

Or. fr

Изменение 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В различните държави-членки 
са пуснати в експлоатация нови 
широколентови мобилни мрежи LTE 
(Long Term Evolution). Тези системи 
използват честотния диапазон от 
790 до 862 MHz. В тази честотна 

                                               
1 ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.
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лента сега работят част от 
безжичните микрофони, така че 
може да се стигне до смущения. Това 
засяга евентуално устройства, които 
се ползват в училища, театри, 
заседателни зали или също от други 
търговски, обществени и частни 
потребители. Необходимото 
техническо преоборудване на 
системите ще изисква значителни 
финансови разходи, което налага 
спешно изясняване на 
отговорностите.

Or. de

Изменение 98
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Съгласно многобройни целеви 
изследвания преносът на данни по 
мобилни мрежи се увеличава с бързи 
темпове, като понастоящем се 
удвоява всяка година. С тези темпове, 
които вероятно ще се запазят през 
следващите години, преносът на 
данни по мобилни мрежи ще се 
увеличи близо 40 пъти от 2009 до 2014 
г. За целите на управлението на този 
експоненциален растеж ще бъдат 
необходими редица действия от 
страна на регулаторните органи и 
участниците на пазара, включително 
повишаване на ефективността при 
използването на радиочестотния
спектър, възможно допълнително 
хармонизиране на разпределението на 
радиочестотите за безжичните 
широколентови комуникации и 
разтоварването на част от преноса 
към други мрежи посредством 
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устройства с множествена употреба.

Or. en

Изменение 99
Patrizia Toia

Предложение за решение
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) гъвкавостта в използването на 
честотите следва да нарастне, за да 
се улеснят иновациите и 
насърчаването на високоскоростни 
широколентови връзки, които 
позволяват на предприятията да 
намалят разходите и да повишат 
конкурентоспособността си и дават 
възможност за създаване на нови 
интерактивни онлайн услуги, 
например в сферата на образованието 
и здравеопазването и на услугите от 
общ интерес за хората.

Or. it

Изменение 100
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

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, 

(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. 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 при 
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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.

спазване на принципите за 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите. По-
нататъшно хармонизиране в 1,5 MHz-
овата честотна лента (1452–1492 
MHz), лента вече споделяна между 
сателитно и наземно използване, и
освобождаването на 2,3 GHz-овата 
честотна лента (2300–2400 MHz) в 
подкрепа на повишаването на 
търсенето на мобилни 
широколентови услуги следва да 
гарантира еднакви условия за 
различните технологични решения и 
да подпомага появата на 
общоевропейски оператори в ЕС. 
Следва да се оцени възможността за 
допълнително разпределяне на 
радиочестоти за мобилни услуги, 
като например 700 MHz-овата 
честотна лента (694–790 MHz), в 
зависимост от бъдещите 
потребности от капацитет за 
безжични широколентови услуги и 
наземна телевизия.

Or. en

Изменение 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

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 

(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 
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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.

националното регулиране, до 2013 г. 
тази честотна лента следва да се 
предостави за електронни съобщения в 
ЕС. Като се вземе предвид капацитета 
на 800 MHz-овата честотна лента за 
предаване на сигнал над големи площи, 
към правата би могло да се добавят 
задължения за покритие, ако е 
необходимо и в съответствие с 
принципите за неутралност по 
отношение на технологиите и 
услугите. Следва да бъдат освободени 
допълнителни радиочестоти за 
безжични широколентови и други 
нови услуги в 1,5 MHz-овата честотна 
лента (1452–1492 MHz), 2,3 GHz-овата 
честотна лента (2300–2400 MHz) и 
3.4-3.8GHz-овата честотна лента, за 
да се удовлетвори нарастващата 
потребност от мобилни услуги. 
Следва да се предвидят и 
разпределения на честоти под 790 
MHz за мобилни услуги до 2015 г. след 
по-точна оценка на ръста на 
търсенето и потребностите от 
капацитет.

Or. en

Изменение 103
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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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.

2012 г. и предвид бързите развития в 
националното регулиране, до 2013 г. 
тази честотна лента следва да се 
предостави за електронни съобщения в 
ЕС. 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 при спазване 
на принципите за неутралност по 
отношение на технологиите и 
услугите. Следва да бъдат освободени 
допълнителни радиочестоти за 
безжични широколентови услуги в 1,5 
MHz-овата  честотна лента (1452–
1492 MHz) и 2,3 GHz-овата честотна 
лента (2300–2400 MHz), за да се 
удовлетвори нарастващата 
потребност от пренос по мобилни 
мрежи. Следва да се оцени 
възможността за допълнително 
разпределяне на радиочестоти за 
мобилни услуги, като например 700 
MHz-овата честотна лента (694–790 
MHz), в зависимост от бъдещите 
потребности от капацитет за 
безжични широколентови услуги и 
наземна телевизия.

Or. en

Изменение 104
Hella Ranner

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 

(13) 800 MHz-овата честотна лента 
може да се използва оптимално 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 
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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.

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. 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.
Ефективното използване на 900 MHz-
овата честотна лента и 
освобождаването на 2,3 GHz-овата 
честотна лента (2300–2400 MHz) за 
мобилни услуги ще допринесе за 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от пренос по мобилни 
мрежи.

Or. en

Изменение 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 

(13) 800 MHz-овата честотна лента 
може да се използва 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. Като се вземе предвид 
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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.

капацитета на 800 MHz-овата честотна 
лента за предаване на сигнал над големи 
площи, към правата следва да се 
добавят задължения за покритие.
Ефективното използване на 900 MHz-
овата честотна лента и 
освобождаването на 2,3 GHz-овата 
честотна лента (2300–2400 MHz) за 
мобилни услуги ще допринесе за 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от пренос по мобилни 
мрежи.

Or. en

Изменение 106
Angelika Niebler

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 

(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. 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.
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честотна лента за предаване на 
сигнал над големи площи, към 
правата следва да се добавят 
задължения за покритие.

Or. de

Изменение 107
Hermann Winkler

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 
този контекст бързото 
прилагане ще предотврати 
техническите смущения, 
особено в граничните региони 
между държавите-членки. 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.
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Or. de

Изменение 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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) В допълнение към своевременното 
и стимулиращо конкуренцията 
отваряне на 900 MHz-овата честотна 
лента съгласно коригираната 
Директива за GSM услугите 
2009/114/ЕО, 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.

Or. en
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Изменение 109
Silvana Koch-Mehrin

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) В допълнение на своевременното 
и стимулиращо конкуренцията 
отваряне на 900 MHz-овата честотна 
лента съгласно коригираната 
Директива за GSM услугите 
2009/114/ЕО, 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.

Or. en

Изменение 110
Matthias Groote

Предложение за решение
Съображение 13 
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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) Съгласно изменената Директива 
за GSM услугите сега се открива 900 
MHz-ова честотна лента. В 
допълнение 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.

Or. de

Изменение 111
Petra Kammerevert

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 

(13) 800 MHz-овата честотна лента е 
оптимална за покритие на големи 
райони, наред с другото, с безжични 
широколентови услуги. Като се 
надгражда върху хармонизирането на 
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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.

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. 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.

Or. de

Изменение 112
Teresa Riera Madurell

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 

(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. Като се вземе предвид 
капацитета на 800 MHz-овата честотна 
лента за предаване на сигнал над големи 
площи, към правата следва да се 
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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.

добавят задължения за покритие.

Or. en

Изменение 113
Peter Skinner

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 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. В дългосрочен план 
биха могли да се предвидят и 
допълнителни честоти в честотния 
обхват UHF, в зависимост от 
действителното търсене на пазара, 
целите от социално и културно 
естество, 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.

Or. en
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Изменение 114
Henri Weber

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 бъде използвана за покритие 
на големи райони с безжични 
широколентови услуги. Като се 
надгражда върху хармонизирането на 
техническите условия съгласно Решение 
2010/67/ЕС на Комисията от 5 
февруари 2010 г. за създаване на Съвет 
на партньорите в инициативата 
ГМОСС1 и върху Препоръка на 
Комисията от 28 октомври 2009 г. за 
улесняване на освобождаването на 
цифровия дивидент в Европейския 
съюз2 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. В дългосрочен план 
биха могли да се предвидят и 
допълнителни по-ниски честоти в 
честотната лента UHF, в зависимост 
от реалното търсене на пазара, 
социалните и културните цели, 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.
_________
1 ОВ L 35 от 6.2.2010 г., стр. 23.
2 ОВ L 308 от 24.11.2009 г., стр. 24.

Or. fr



AM\858840BG.doc 59/112 PE460.615v01-00

BG

Изменение 115
Jean-Pierre Audy

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. 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 при 
спазване на принципите за 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите. Прави се 
оценка на осъществимостта на 
освобождаването на допълнителни 
радиочестоти, за да се удовлетвори 
нарастващата потребност от пренос 
по мобилни мрежи. Следва да се оцени 
възможността за допълнително 
разпределяне на радиочестоти за 
мобилни услуги във връзка с описа, 
предвиден в член 8, и в зависимост от 
бъдещите потребности от 
капацитет за безжични 
широколентови услуги и друго 
използване на спектъра.

Or. en
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Изменение 116
Lara Comi, Amalia Sartori

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, например, 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, колкото е 
възможно по-скоро тази честотна лента 
следва по принцип да се предостави за 
електронни съобщения в ЕС. В 
дългосрочен план би могъл да се
направи преглед на използването на 
целия радиочестотен спектър, в 
зависимост от действителното 
търсене на пазара, целите от 
социално и културно естество. Освен 
това потребителите и секторът на 
радиоразпръскването понастоящем 
правят значителни усилия и 
инвестиции в освобождаването на 800 
MHz-овата честотна лента.
Следователно не следва да се
разглежда никаква допълнителна 
промяна на използването на 
оставащия радиочестотен спектър.

Or. en

Изменение 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Решение 2010/267/ЕС на 
Комисията определи 800 MHz-овата 
честотна лента за наземни системи, 
позволяващи предоставяне на 
електронни съобщителни услуги, 
като остави на държавите-членки 
поотделно да решават дали и кога да 
определят или предоставят 800 MHz-
овата честотна лента за такива 
системи. Въпреки това, с оглед на 
постигането на целите за 
широколентово покритие, определени 
от стратегията „Европа 2020“, може 
да се наложи да се въведе краен срок 
за предоставянето на честотна 
лента 800 MHz за системи, 
позволяващи предоставяне на 
електронни съобщителни услуги.

Or. en

Изменение 118
Hella Ranner

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Увеличаването на 
възможностите за мобилни 
широколентови комуникации може да 
предостави на сектора на културата 
нови платформи за разпространение 
и по този начин да се проправи пътят 
за бъдещо развитие на сектора. 
Изключително важно е 
доставчиците на наземни 
телевизионни услуги и другите 
участници да могат да развиват 
своите услуги, когато допълнителна 
част от спектъра бъде освободена за 
безжични услуги. Държавите-членки 
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следва да предоставят подходяща 
компенсация на съществуващите 
потребители за разходите за 
миграция, породени от отварянето на 
допълнителни радиочестоти.

Or. en

Изменение 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Увеличаването на 
възможностите за мобилни 
широколентови комуникации може да 
предостави на сектора на културата 
нови платформи за разпространение 
и по този начин да се проправи пътят 
за бъдещо развитие на сектора. 
Изключително важно е 
доставчиците на наземни 
телевизионни услуги и другите 
участници да могат да развиват 
своите услуги, когато допълнителна 
част от спектъра бъде освободена за 
безжични услуги. Държавите-членки 
следва да предоставят подходяща 
компенсация на съществуващите 
потребители за разходите за 
миграция, породени от отварянето на 
допълнителни радиочестоти.

Or. en

Изменение 120
Adina-Ioana Vălean

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Увеличаването на 
възможностите за мобилни 
широколентови комуникации е 
изключително важно, за да се 
предоставят на сектора на 
културата нови платформи за 
разпространение и по този начин се 
проправи пътят за успешно бъдещо 
развитие на сектора. Изключително 
важно е доставчиците на наземни 
телевизионни услуги и другите 
участници да могат да поддържат 
съществуващите услуги, когато 
допълнителна част от спектъра бъде 
освободена за безжични услуги. 
Разходите за миграция, породени от 
отварянето на допълнителни 
радиочестоти, могат да бъдат 
покрити чрез лицензионни такси.

Or. en

Изменение 121
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Системите за безжичен достъп, 
включително радиомрежите за 
местен достъп, се разрастват над 
разпределените понастоящем без 
изисквания за лиценз радиочестоти 
от 2,4 GHz и 5 GHz. Следва да се 
направи оценка на осъществимостта 
за разширяване на разпределенията на 
нелизенциран спектър за безжични 
системи за достъп, включително 
местни радиомрежи,установено с 
Решение 2005/513/ЕО, във връзка с 
описа на текущите употреби и 
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нововъзникващи нужди от 
радиочестотен спектър и в 
зависимост от използването на 
спектъра за други употреби.

Or. en

Изменение 122
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Системите за безжичен достъп, 
работещи съгласно общи разрешения, 
включително радиомрежите за 
местен достъп, се разрастват над 
разпределените понастоящем без 
изисквания за лиценз радиочестоти 
от 2,4 GHz и 5 GHz. За да се създадат 
условия за следващото поколение 
безжични технологии, са необходими 
например по-широки канали, 
позволяващи скорости над 1 Gbps, 
нуждаещи се от достъп до 
допълнителни радиочестоти, които 
да се идентифицират посредством 
описа на текущите употреби и 
нововъзникващи нужди от 
радиочестотен спектър.

Or. en

Изменение 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Предложение за решение
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Макар че радиоразпръскването 
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ще остане важна платформа за 
разпространение на съдържание, тъй 
като все още е най-икономичната 
платформа за масово 
разпространение, широколентовите 
услуги, фиксирани и мобилни, и други 
нови услуги предоставят нови 
възможности за сектора на 
културата да диверсифицира своя 
диапазон от платформи за 
разпространение, да доставя услуги 
при поискване и да се възползва от 
икономическия потенциал на 
значителното увеличение на преноса 
на данни.

Or. en

Изменение 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за решение
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Трябва да се признае, че 
определянето на задължителен краен 
срок за предоставяне на 800 MHz-
овата честотна лента за наземни 
системи, позволяващи предоставяне 
на електронни съобщителни услуги, 
би могло да има преки последствия 
върху организацията и използването 
на честотната лента за постигане 
на цели от общ интерес или за 
целите на обществената сигурност и 
отбраната в някои държави-членки. 
Освен това, оптималното използване 
на 800 MHz-овата честотна лента 
може да бъде затруднено, когато 
трети държави са взели решение за 
друга употреба, което причинява 
вредни смущения в някои държави-
членки и им пречи ефективно да 
използват 800 MHz-овата честотна 
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лента за системи, позволяващи 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги на цялата или на 
част от тяхната територия. В 
такива случаи в някои държави-
членки може да се наложи 
отлагането на крайния срок, който 
ще бъде определен в настоящото 
решение за изпълнение на Решение 
2010/267/ЕС на Комисията.

Or. en

Изменение 125
Jens Rohde, Fiona Hall

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 
вътрешнообщностния пазар за 
безжично оборудване и услуги, тези 

(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 следва да се определят някои 
условия по отношение на разрешенията 
и процедурите. Такива условия следва 
преди всичко да гарантират на 
новите участници достъп до по-
ниски честотни ленти чрез търгове 
или други конкурсни процедури; 
условията биха могли да включват и 
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 
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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.

използването на радиочестотния 
спектър, улесняване на появата на 
нови общоевропейски услуги и развитие 
на вътрешния 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.

Or. en

Изменение 126
Lena Kolarska-Bobińska

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 
вътрешнообщностния пазар за 
безжично оборудване и услуги, тези 

(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), срок на валидност на правата 
на ползване и условията, при които 
могат да се отменят или прехвърлят 
права. На фона на значението на 
търговията с радиочестоти за 
подобряване на ефективността при 
използването на радиочестотния 
спектър и развитие на вътрешния пазар 
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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.

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.

Or. en

Изменение 127
Giles Chichester

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 
вътрешнообщностния 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 

(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, улесняване на появата на 
нови общоевропейски оператори и 
развитие на вътрешния пазар за 
безжично оборудване и услуги, тези 
условия следва да се прилагат за 
честотни ленти, които са разпределени 
за безжични комуникации и чиито права 
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отдават под наем. на ползване могат да се прехвърлят или 
отдават под наем.

Or. en

Изменение 128
Gunnar Hökmark

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 
вътрешнообщностния 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 
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, улесняване на появата на 
общоевропейски услуги и развитие на 
вътрешния 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.

Or. en
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Изменение 129
Jens Rohde, Fiona Hall

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 
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 

(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, електронно 
здравеопазване, електронно 
приобщаване и гражданска защита и 
оказване на помощ при бедствия, за 
последния – с оглед да се увеличи 
използването на пренос на видео 
съдържание и данни за бърза и по-
ефективна услуга. 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 



AM\858840BG.doc 71/112 PE460.615v01-00

BG

дейност. гарантира и подходяща защита срещу 
вредни смущения за подпомагане на 
научноизследователската и развойна 
дейност.

Or. en

Изменение 130
Ioan Enciu

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 
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 

(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 
оказване на помощ при бедствия, 
електронно здравеопазване и 
електронно приобщаване. 
Оптимизирането на синергиите и 
преките връзки 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Защитата на общественото здраве 
от електромагнитни полета е от 
съществено значение за 
благосъстоянието на гражданите и за 
последователен подход към издаването 
на разрешения за радиочестоти в ЕС; 
макар и предмет на Препоръка № 
1999/519/ЕО на Съвета относно 
ограничаването на излагането на 
широката общественост на 
електромагнитни полета, важно е да се 
гарантира постоянно наблюдение на 
йонизиращите и нейонизиращите 
ефекти от използването на радиочестоти 
върху здравето, включително реалните 
кумулативни последствия от 
използването на радиочестотен спектър 
в различни честотни диапазони от 
нарастващ брой видове оборудване.

(17) Защитата на общественото здраве 
от електромагнитни полета е от 
съществено значение за 
благосъстоянието на гражданите и за 
последователен подход към издаването 
на разрешения за радиочестоти в ЕС; 
макар и предмет на Препоръка № 
1999/519/ЕО на Съвета относно 
ограничаването на излагането на 
широката общественост на 
електромагнитни полета, важно е да се 
гарантира постоянно наблюдение на 
йонизиращите и нейонизиращите 
ефекти от използването на радиочестоти 
върху здравето, включително реалните 
кумулативни последствия от 
използването на радиочестотен спектър 
в различни честотни диапазони от 
нарастващ брой видове оборудване. При 
постигането на подходящо равнище 
на обществена безопасност, 
държавите-членки следва да 
гарантират, че защитните мерки са 
неутрални по отношение на 
технологиите и услугите.

Or. en
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Изменение 132
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Защитата на общественото здраве 
от електромагнитни полета е от 
съществено значение за 
благосъстоянието на гражданите и за 
последователен подход към издаването 
на разрешения за радиочестоти в ЕС; 
макар и предмет на Препоръка № 
1999/519/ЕО на Съвета относно 
ограничаването на излагането на 
широката общественост на 
електромагнитни полета, важно е да се 
гарантира постоянно наблюдение на 
йонизиращите и нейонизиращите 
ефекти от използването на радиочестоти 
върху здравето, включително реалните 
кумулативни последствия от 
използването на радиочестотен спектър 
в различни честотни диапазони от 
нарастващ брой видове оборудване.

(17) Защитата на общественото здраве 
от електромагнитни полета е от 
съществено значение за 
благосъстоянието на гражданите и за 
последователен подход към издаването 
на разрешения за радиочестоти в ЕС; 
макар и предмет на Препоръка № 
1999/519/ЕО на Съвета относно 
ограничаването на излагането на 
широката общественост на 
електромагнитни полета, важно е да се 
гарантира постоянно наблюдение на 
йонизиращите и нейонизиращите 
ефекти от използването на радиочестоти 
върху здравето, включително реалните 
кумулативни последствия от 
използването на радиочестотен спектър 
в различни честотни диапазони от 
нарастващ брой видове оборудване; при 
постигането на подходящо равнище 
на обществена безопасност, 
държавите-членки следва да 
гарантират, че защитните мерки са 
неутрални по отношение на 
технологиите и услугите.

Or. en

Изменение 133

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Защитата на общественото здраве 
от електромагнитни полета е от 
съществено значение за 
благосъстоянието на гражданите и за 
последователен подход към издаването 
на разрешения за радиочестоти в ЕС; 
макар и предмет на Препоръка № 
1999/519/ЕО на Съвета относно 
ограничаването на излагането на 
широката общественост на 
електромагнитни полета, важно е да се 
гарантира постоянно наблюдение на 
йонизиращите и нейонизиращите 
ефекти от използването на радиочестоти 
върху здравето, включително реалните 
кумулативни последствия от 
използването на радиочестотен спектър 
в различни честотни диапазони от 
нарастващ брой видове оборудване.

(17) Защитата на общественото здраве 
от електромагнитни полета е от 
съществено значение за 
благосъстоянието на гражданите и за 
последователен подход към издаването 
на разрешения за радиочестоти в ЕС; 
макар и предмет на Препоръка № 
1999/519/ЕО на Съвета относно 
ограничаването на излагането на 
широката общественост на 
електромагнитни полета, важно е да се 
гарантира постигане на по-добро 
разбиране на реакциите на живите 
организми на електромагнитни 
полета и постоянно наблюдение на 
йонизиращите и нейонизиращите 
ефекти от използването на радиочестоти 
върху здравето, включително реалните 
кумулативни последствия от 
използването на радиочестотен спектър 
в различни честотни диапазони от 
нарастващ брой видове оборудване.

Or. en

Изменение 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Важни цели от обществен интерес 
като безопасността на човешкия живот 
призовават за координирани технически 
решения за съвместна работа на 
службите за безопасност и спасителните 
служби между държавите-членки. 
Необходимо е съгласувано предоставяне 
на достатъчно радиочестоти за 
разработването и свободното 
разпространение на услуги и устройства 

(18) Важни цели от обществен интерес 
като безопасността на човешкия живот 
призовават за координирани технически 
решения за съвместна работа на 
службите за безопасност и спасителните 
служби между държавите-членки. 
Необходимо е съгласувано предоставяне 
на достатъчно радиочестоти за 
разработването и свободното 
разпространение на услуги и устройства 
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за безопасност и новаторски 
паневропейски или оперативно 
съвместими решения за безопасност и 
спешни случаи. Проучвания вече 
демонстрираха необходимостта от 
допълнителни хармонизирани 
радиочестоти под 1 GHz за мобилни 
широколентови услуги за гражданска 
защита и оказване на помощ при 
бедствия на територията на ЕС през 
следващите 5 до 10 години.

за безопасност и новаторски 
общоевропейски или оперативно 
съвместими решения за безопасност и 
спешни случаи. Проучвания вече 
демонстрираха необходимостта от 
допълнителни хармонизирани 
радиочестоти под 1 GHz за мобилни 
широколентови услуги за гражданска 
защита и оказване на помощ при 
бедствия на територията на ЕС през 
следващите 5 до 10 години.
Сателитът също ще има съществена 
роля за предоставянето на вътрешен 
и външен капацитет за реагиране на 
бедствия от световна класа – цел на 
политиките, предвидена в скорошно 
съобщение на ГД „Хуманитарна 
помощ и гражданска защита“, което 
ще доведе до използване на 
сателитния спектър за принос към 
европейския капацитет на 
територията и извън територията 
на ЕС.

Or. en

Изменение 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Важни цели от обществен интерес 
като безопасността на човешкия живот 
призовават за координирани технически 
решения за съвместна работа на 
службите за безопасност и спасителните 
служби между държавите-членки. 
Необходимо е съгласувано
предоставяне на достатъчно 
радиочестоти за разработването и 
свободното разпространение на услуги 
и устройства за безопасност и 
новаторски паневропейски или 

(18) Важни цели от обществен интерес 
като безопасността на човешкия живот 
призовават за координирани технически 
решения за съвместна работа на 
службите за безопасност и спасителните 
служби между държавите-членки. 
Необходимо е в съгласуван 
общоевропейски блок от 
радиочестоти предоставяне на 
достатъчно радиочестоти за 
разработването и свободното 
разпространение на услуги и устройства 
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оперативно съвместими решения за 
безопасност и спешни случаи. 
Проучвания вече демонстрираха 
необходимостта от допълнителни 
хармонизирани радиочестоти под 1 GHz 
за мобилни широколентови услуги за 
гражданска защита и оказване на помощ 
при бедствия на територията на ЕС през 
следващите 5 до 10 години.

за безопасност и новаторски 
общоевропейски или оперативно 
съвместими решения за безопасност и 
спешни случаи. Проучвания вече 
демонстрираха необходимостта от 
допълнителни хармонизирани 
радиочестоти под 1 GHz за мобилни 
широколентови услуги за гражданска 
защита и оказване на помощ при 
бедствия на територията на ЕС през 
следващите 5 до 10 години. Всяко 
допълнително хармонизирано 
разпределение на радиочестоти под 1 
GHz за гражданска защита и оказване 
на помощ при бедствия следва да 
включва и преглед на потенциала за 
освобождаване и споделяне на други 
радиочестоти, които са на 
разположение за тази цел.

Or. en

Изменение 136
Jens Rohde, Fiona Hall

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[8], 
означават, че държавите-членки не 
следва да поемат международни 
задължения, които биха попречили или 
ограничили изпълнението на техните 
задължения в рамките на ЕС. 

(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[8], 
означават, че държавите-членки не 
следва да поемат международни 
задължения, които биха попречили или 
ограничили изпълнението на техните 
задължения в рамките на ЕС. 
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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 
отговорност по въпросите на 
радиочестотния спектър съгласно 
законодателството 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 гарантира, че Съюзът изразява 
единна позиция в многостранни 
преговори за създаване на 
международно взаимодействие и 
икономии от мащаба при използване 
на радиочестотите, включително в 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU), които 
съответстват на неговото ниво на 
отговорност по въпросите на 
радиочестотния спектър съгласно 
законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 137
Gaston Franco

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 

(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 
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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.

следва да е в състояние да установи 
нови процедури за защита на своите 
интереси при многостранни преговори. 
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.

Or. fr

Изменение 138
Giles Chichester

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), 

(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; 
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.
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Комисията може също така да предлага 
общи цели на политиката пред 
Европейския парламент и Съвета, както 
е установено в Директива 2002/21/ЕО.

Or. en

Изменение 139
Silvia-Adriana Ţicău

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) 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 целта 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.

Or. ro
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Изменение 140
Edit Herczog

Предложение за решение
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Световната радиоконференция през 
2012 г. включва специфични въпроси, 
засягащи ЕС, като цифровия дивидент, 
научни и метеорологични услуги, 
устойчиво развитие и изменение на 
климата, спътникови комуникации и 
използването на радиочестоти за 
ГАЛИЛЕО (формулирано в Регламент 
(ЕО) № 876/2002 на Съвета[9] за 
създаване на съвместно предприятие 
„Галилео“ и Регламент (ЕО) № 
1321/2004[10] на Съвета за създаване на 
структури за управление на 
европейските спътникови 
радионавигационни програми), както и 
европейската програма за глобален 
мониторинг на околната среда и 
сигурността[11] — за подобрено 
използване на данни от наблюдение на 
Земята.

(21) С цел избягване на растящия 
натиск върху честотните ленти, 
запазени за сателитна навигация и 
сателитна комуникация, тяхната 
широчина трябва да се осигури в 
новия план за използване на 
радиочестотния спектър; Световната 
радиоконференция през 2012 г. включва 
специфични въпроси, засягащи ЕС, като 
цифровия дивидент, научни и 
метеорологични услуги, устойчиво 
развитие и изменение на климата, 
спътникови комуникации и 
използването на радиочестоти за 
ГАЛИЛЕО (формулирано в Регламент 
(ЕО) № 876/2002 на Съвета[9] за 
създаване на съвместно предприятие 
„Галилео“ и Регламент (ЕО) № 
1321/2004[10] на Съвета за създаване на 
структури за управление на 
европейските спътникови 
радионавигационни програми), както и 
европейската програма за глобален 
мониторинг на околната среда и 
сигурността[11] — за подобрено 
използване на данни от наблюдение на 
Земята.

Or. en

Изменение 141
Gaston Franco

Предложение за решение
Съображение 25a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25 а) Разпоредбите на настоящото 
решение следва да се прилагат в 
съответствие с гаранциите, 
предоставени от процедурите, 
предвидени в Директива 2009/140/EО 
на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на директиви  
2002/21/EО относно общата 
регулаторна рамка за електронните 
съобщителни мрежи и услуги, 
2002/19/EО относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и 
тяхната инфраструктура и 
взаимосвързаността между тях и
2002/20/ЕО относно разрешението на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги 1.
_________
1 OВ L 337 от 18.12.2009 г., стр. 37.

Or. fr

Изменение 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Предложение за решение
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Нищо в настоящото решение 
няма за цел отклонение от мерките 
за защита на икономическите 
оператори съгласно Директива 
2009/140/ЕО 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 
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2002/20/EО относно разрешението на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги.

Or. en

Изменение 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Предложение за решение
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Нищо в настоящото решение 
няма за цел отклонение от мерките 
за защита на икономическите 
оператори съгласно Директива 
2009/140/ЕО 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/EО относно разрешението на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги.

Or. en

Изменение 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Нищо в настоящото решение 
няма за цел отклонение от мерките 
за защита на икономическите 
оператори съгласно Директива 
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2009/140/ЕО 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/EО относно разрешението на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги.

Or. en

Изменение 145
Angelika Niebler

Предложение за решение
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел Цел и обхват

Or. de

Изменение 146
Petra Kammerevert

Предложение за решение
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел Цел и обхват

Or. de
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Изменение 147
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел Цел и обхват

Or. de

Изменение 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел Обхват

Or. en

Изменение 149
Henri Weber

Предложение за решение
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цел Цел и обхват

Or. fr

Изменение 150
Angelika Niebler

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.

С настоящото решение, в 
съответствие с Директиви 
2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 
2002/22/ЕО и Решение №. 67/2002/ЕО, 
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.

Or. de

Изменение 151
Petra Kammerevert

Предложение за решение
Член 1 – параграф 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 Директиви 
2002/19/ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 
2002/22/ЕО и Решение №. 67/2002/ЕО, 
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.

Or. de

Изменение 152
Hella Ranner

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.

С настоящото решение, в 
съответствие с Директиви 
2002/21/ЕО, 2002/20/ЕО и 2002/19/ЕО, 
Директива 2002/22/ЕО и Решение № 
67/2002/ЕО, 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.

Or. en

Изменение 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 1 – параграф 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 Директиви 
2002/21/ЕО, 2002/20/ЕО и 2002/19/ЕО, 
Директива 2002/22/ЕО и Решение № 
67/2002/ЕО, 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.

Or. en

Изменение 154
Jean-Pierre Audy

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.

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

Or. en

Изменение 155
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 1 – параграф 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 се установява 
многогодишна програма за политика в 
областта на радиочестотния спектър 
относно стратегическото планиране и 
хармонизирането на неговото 
използване, с цел гарантиране на 
функционирането на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 156
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящото решение се установява 
програма за политика в областта на 
радиочестотния спектър относно 

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

стратегическото планиране,
хармонизирането и рационализирането
на неговото използване, с цел 
гарантиране на функционирането на 
вътрешния пазар.

Or. ro

Изменение 157
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение се прилага без 
да засяга действащото 
законодателство на ЕС и мерките, 
предприети на национално равнище в 
съответствие със 
законодателството на ЕС за 
постигане на целите от общ интерес 
и по-специално във връзка с регулиране 
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.

Or. fr

Изменение 158
Petra Kammerevert

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение не засяга 
действащото законодателство на ЕС 
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и мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие със 
законодателството на ЕС за 
постигане на целите от общ интерес 
и по-специално във връзка с регулиране 
на съдържанието и аудиовизуалната 
политика и с правото на държавите-
членки да организират и използват 
радиочестотния си спектър за 
целите на обществения ред, 
обществената сигурност и 
отбраната.

Or. de

Изменение 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение не засяга 
действащото законодателство на ЕС 
и мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие със 
законодателството на ЕС за 
постигане на целите от общ интерес 
и по-специално във връзка с регулиране 
на съдържанието и аудиовизуалната 
политика и с правото на държавите-
членки да организират и използват 
радиочестотния си спектър за 
целите на обществения ред, 
обществената сигурност и 
отбраната.

Or. en
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Изменение 160
Hella Ranner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение не засяга 
действащото законодателство на ЕС 
и мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие със 
законодателството на ЕС за 
постигане на целите от общ интерес 
и по-специално във връзка с регулиране 
на съдържанието и аудиовизуалната 
политика и с правото на държавите-
членки да организират и използват 
радиочестотния си спектър за 
целите на обществения ред, 
обществената сигурност и 
отбраната.

Or. en

Изменение 161
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение не засяга 
действащото законодателство на ЕС 
и мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие със 
законодателството на ЕС за 
постигане на целите от общ интерес 
и по-специално във връзка с регулиране 
на съдържанието и аудиовизуалната 
политика и с правото на държавите-
членки да организират и използват 
радиочестотния си спектър за 
целите на обществения ред, 
обществената сигурност и 
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отбраната.

Or. en

Изменение 162
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение обхваща 
вътрешния пазар във всички области 
на политика на ЕС, включващи 
използването на радиочестотен 
спектър, като, но не само, 
електронни съобщения, 
научноизследователска и развойна 
дейност, транспорт, енергетика и 
аудиовизия.

Or. en

Изменение 163
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение обхваща 
вътрешния пазар във всички области 
на политика на ЕС, включващи 
използването на радиочестотен 
спектър, като електронни 
съобщения, научноизследователска и 
развойна дейност, транспорт, 
енергетика и аудиовизия.

Or. en
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Изменение 164
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение е в 
съответствие с действащото 
законодателство на ЕС, по-специално 
Директиви 2002/20/ЕО и 2002/21/ЕО, 
както и Решение № 676/2002/ЕО и 
Директива 1999/5/ЕО, а също така и с 
мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие със 
законодателството на ЕС и 
зачитащи съответните 
международни споразумения, 
включително нормативите на 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU).

Or. en

Изменение 165
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение не засяга 
мерките, предприети на национално 
равнище в съответствие със 
законодателството на ЕС за 
постигане на целите от общ интерес 
и по-специално във връзка с регулиране 
на съдържанието и аудиовизуалната 
политика.

Or. en
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Изменение 166
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следва да си 
сътрудничат помежду си и с Комисията 
по прозрачен начин, с цел гарантиране 
на последователното прилагане на 
следните общи регулаторни принципи 
на територията на ЕС:

1. Държавите-членки следва да си 
сътрудничат помежду си и с Комисията 
по прозрачен начин, с цел гарантиране 
на последователното прилагане на 
следните общи регулаторни принципи 
на територията на ЕС:

Or. en

Изменение 167
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 2 – буква a

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;

заличава се

Or. en

Изменение 168
Paul Rübig

Предложение за решение
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на ефективното 
използване на радиочестотния спектър с 
цел възможно най-добро 

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

удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти. В 
тази връзка изключително важни са 
принципите на гъвкавост и 
пазарноориентирано и ефективно 
използване на радиочестотния 
спектър в резултат от 
гарантирането на лоялна 
конкуренция чрез ангажиране на 
съществуващите бизнес модели на 
национално равнище;

Or. en

Изменение 169
Petra Kammerevert

Предложение за решение
Член 2 – буква a

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-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти, 
като същевременно се зачита 
социалната, културна и икономическа 
стойност на спектъра като цяло;

Or. de

Изменение 170
András Gyürk

Предложение за решение
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на ефективното 
използване на радиочестотния спектър с 
цел възможно най-добро 

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

удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти по 
такъв начин, че да се гарантира 
работата без смущения на 
съществуващите електронни 
съобщителни мрежи;

Or. en

Изменение 171
Patrizia Toia

Предложение за решение
Член 2 – буква a

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-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти, 
като същевременно се зачита 
важната социална, културна и 
икономическа стойност на спектъра;

Or. en

Изменение 172
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 2 – буква a

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-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти, 
като същевременно се зачита 
важната социална, културна и 
икономическа стойност на спектъра;
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Or. en

Изменение 173
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 2 – буква a

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-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти, 
като същевременно се зачита 
социалната, културна и икономическа 
стойност на спектъра;

Or. fr

Изменение 174
Henri Weber

Предложение за решение
Член 2 – буква a

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-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти, 
при зачитане на неговите социални, 
културни и икономически 
отражения;

Or. fr
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Изменение 175
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 2 – буква a

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-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти, 
като същевременно се отчита 
социалната, културна и икономическа 
стойност на спектъра като цяло;

Or. en

Изменение 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 2 – буква a

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-добро 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на честоти;
като същевременно се отчита 
социалната, образователна, културна 
и икономическа стойност на 
спектъра като цяло;

Or. en

Изменение 177
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 2 – буква a
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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, 
отразявайки също така неговата 
важна социална, културна и 
икономическа стойност;

Or. en

Изменение 178
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 2 – буква aa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) насърчаване на ефективното 
използване на радиочестотния 
спектър с цел възможно най-добро 
удовлетворяване на потребността от 
използване на честоти, като се 
зачита важната социална, културна 
и икономическа стойност на 
спектъра;

Or. en

Изменение 179
Catherine Trautmann

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 

заличава се
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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;

Or. en

Изменение 180
Jean-Pierre Audy

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;

заличава се

Or. en

Изменение 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 2 – буква б
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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 хармонизираното използване 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 и да се 
улеснява увеличеният пренос на данни 
по мобилни мрежи и 
широколентовите услуги, по-
специално чрез подобряване на 
гъвкавостта, и да се насърчават 
иновациите, като се отчита 
необходимостта от избягване на 
вредните смущения и гарантиране 
техническото качество на услугата;

Or. en

Изменение 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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 хармонизираното използване 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 и да се 
улеснява увеличеният пренос на данни 
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по мобилни мрежи и 
широколентовите услуги, по-
специално чрез подобряване на 
гъвкавостта, и да се насърчават 
иновациите, като се отчита 
необходимостта от избягване на 
вредните смущения и гарантиране 
техническото качество на услугата;

Or. en

Изменение 183
Matthias Groote

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 възможно най-
облекчената система за разрешение по 
недискриминиращ начин, така че да се 
постигне максимална гъвкавост и 
ефективност при използването на 
спектъра;

Or. de

Изменение 184
Silvia-Adriana Ţicău

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 възможно най-
подходящата, прозрачна и гъвкава 
система за разрешение по такъв начин, 
че да се постигне максимална 
достъпност, гъвкавост и ефективност 
при използването на спектъра;

Or. ro
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Изменение 185
Jens Rohde, Fiona Hall

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 възможно най-
благоприятната, недискриминираща 
и облекчена система за разрешение по 
такъв начин, че да се постигне 
максимална гъвкавост и ефективност 
при използването на спектъра;

Or. en

Изменение 186

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

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 възможно най-
благоприятната, недискриминираща 
и облекчена система за разрешение по 
такъв начин, че да се постигне 
максимална гъвкавост и ефективност 
при използването на спектъра;

Or. en

Изменение 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Предложение за решение
Член 2 – буква в
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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 възможно най-
благоприятната, облекчена и
недискриминираща система за 
разрешение по такъв начин, че да се 
постигне максимална гъвкавост и 
ефективност при използването на 
спектъра;

Or. en

Изменение 188
Jean-Pierre Audy

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

Or. en

Изменение 189
Silvana Koch-Mehrin

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 възможно най-
облекчената недискриминираща 
система за разрешение по такъв начин, 
че да се постигне максимална гъвкавост 
и ефективност при използването на 
спектъра;
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Or. en

Изменение 190
Petra Kammerevert

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 Директива 
2002/21/ЕО във вида, в който е 
изменена от Директива 2009/140/ЕО, 
както и социалното и териториално 
сближаване.

Or. en

Изменение 191

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

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 развитието на
вътрешния пазар и цифровите услуги
чрез осигуряване на ефективна 
конкуренция при еднакви правила и 
чрез насърчаване появата на нови 
общоевропейски оператори.

Or. en
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Изменение 192
Giles Chichester

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 развитието на
вътрешния пазар и цифровите услуги
чрез осигуряване на ефективна 
конкуренция при еднакви правила и 
чрез насърчаване появата на нови 
общоевропейски оператори.

Or. en

Изменение 193
Gunnar Hökmark

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 развитието на
вътрешния пазар и цифровите услуги
чрез осигуряване на ефективна 
конкуренция при еднакви правила и 
чрез насърчаване появата на 
общоевропейски услуги.

Or. en

Изменение 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Предложение за решение
Член 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) гарантиране на развитието на
вътрешния пазар и цифровите услуги
чрез осигуряване на ефективна 
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ефективна конкуренция. конкуренция и еднакви правила.

Or. en

Изменение 195
Jens Rohde, Fiona Hall

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 развитието и 
функционирането на вътрешния
цифров пазар, по-специално чрез 
осигуряване на ефективна конкуренция 
и еднакви общоевропейски правила.

Or. en

Изменение 196
Jean-Pierre Audy

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 развитието на 
вътрешния пазар и на цифровите 
услуги по-специално чрез осигуряване 
на ефективна конкуренция.

Or. fr

Изменение 197
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) насърчаване на функционирането на 
вътрешния пазар, по-специално чрез 
поощряване на ефективна конкуренция.

Or. en

Изменение 198
Jean-Pierre Audy

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) насърчаване на функционирането на 
вътрешния пазар, по-специално чрез 
поощряване на ефективна конкуренция.

Or. en

Изменение 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) гарантиране ефективното 
използване на радиочестотния 
спектър чрез включване в правата за 
достъп задължение за избор на най-
ефективната и най-подходяща 
технология за компресия, пренос и 
разполагане при зачитане на 
принципа за неутралност по 
отношение на технологиите и 
услугите;
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Or. en

Изменение 200
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) избягване на вредни форми на 
смущения или сривове;

Or. ro

Изменение 201
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 2 – буква г a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) насърчаване на иновациите;

Or. en

Изменение 202
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) насърчаване на иновациите;

Or. en
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Изменение 203
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) вземане изцяло предвид на 
съответното законодателство на ЕС 
относно лъченията на 
електромагнитни полета върху 
човешкото здраве при определянето 
на техническите условия за 
използването на радиочестотния 
спектър;

Or. en

Изменение 204
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) вземане изцяло предвид на 
съответното законодателство на ЕС 
относно лъченията на 
електромагнитни полета върху 
човешкото здраве при определянето 
на техническите условия за 
използването на радиочестотния 
спектър.

Or. en

Изменение 205
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За електронните съобщения се 
прилагат следните конкретни 
принципи:
а) прилагане на неутралност по 
отношение на технологиите и 
услугите съгласно член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива) и когато е възможно 
прехвърляне или отдаване под наем на 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти съгласно член 9б от 
Директива 2002/21/ЕО при използване 
на радиочестотния спектър за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги по такъв начин, че да се 
насърчават ефикасността на 
използването му, по-специално чрез 
поощряване на гъвкавостта, и 
иновациите;
б) насърчаване съгласно членове 9 и 8а 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива) и Решение 676/2002/ЕО 
(Решение за радиочестотния 
спектър) на хармонизирането на 
използването на радиочестоти 
навсякъде в Общността, в 
съответствие с необходимостта за 
гарантиране на тяхното ефективно и 
ефикасно използване;
в) поддържане и развиване на 
ефективна конкуренция чрез 
предотвратяване посредством ex ante 
и ex post мерки на прекомерно 
натрупване на радиочестоти от 
определени икономически оператори, 
което би могло да доведе до 
значително възпрепятстване на 
конкуренцията.

Or. en



AM\858840BG.doc 111/112 PE460.615v01-00

BG

Изменение 206
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За електронните съобщения се 
прилагат следните конкретни 
принципи:
а) прилагане на неутралност по 
отношение на технологиите и 
услугите съгласно член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива) и когато е възможно 
прехвърляне или отдаване под наем на 
индивидуални права на ползване на 
радиочестоти съгласно член 9б от 
Директива 2002/21/ЕО при използване 
на радиочестотния спектър за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги по такъв начин, че да се 
насърчават ефикасността на 
използването му, по-специално чрез 
поощряване на гъвкавостта, и 
иновациите;
б) насърчаване съгласно членове 9 и 8а 
от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова 
директива) и Решение 676/2002/ЕО 
(Решение за радиочестотния 
спектър) на хармонизирането на 
използването на радиочестоти 
навсякъде в Общността, в 
съответствие с необходимостта за 
гарантиране на тяхното ефективно и 
ефикасно използване;
в) поддържане и развиване на 
ефективна конкуренция чрез 
предотвратяване посредством ex ante 
и ex post мерки на прекомерно 
натрупване на радиочестоти от 
определени икономически оператори, 
което би могло да доведе до 
значително възпрепятстване на 
конкуренцията.
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Or. en


