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Изменение 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) осигуряване на разпределението на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за безжични услуги, предвид
всички технологични решения, 
възлизащ на поне 1200 Mhz до 2015 г., 
освен ако в Програмата за политика в 
областта на радиочестотния 
спектър не се посочва друго, с цел да 
се удовлетвори бързо нарастващата 
потребност за пренос на данни по 
мобилни мрежи и по този начин се 
даде възможност за развитието на 
частни и публични услуги;

Or. en

Изменение 208
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС в областта на 
радиочестотния спектър и за 
удовлетворяване на бързо 
нарастващата потребност за пренос
на данни по мобилни мрежи, като 
същевременно се гарантира 
развитието на други ползватели на 
честоти като радиоразпръскването;

Or. en
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Изменение 209
Patrizia Toia

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС, като се отчитат 
важни цели от общ интерес като 
културно многообразие и медиен 
плурализъм, както и интересите на 
различните ползватели на 
радиочестотния спектър;

Or. en

Изменение 210
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС, като се отчитат 
цели от общ интерес като културно 
многообразие и медиен плурализъм, 
както и интересите на различните 
ползватели на радиочестотния 
спектър;

Or. en
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Изменение 211
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС, като се отчитат 
важни цели от общ интерес като 
културно многообразие и медиен 
плурализъм, както и интересите на 
различните ползватели на 
радиочестотния спектър;

Or. fr

Изменение 212
Henri Weber

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС, и отчитане на
важни цели от общ интерес като 
културно многообразие и медиен 
плурализъм, както и на интересите 
на различните ползватели на 
радиочестотния спектър;

Or. fr
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Изменение 213
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС, като се отчитат 
важни цели от общ интерес като 
културно многообразие и медиен 
плурализъм, както и интересите на 
различните ползватели на 
радиочестотния спектър;

Or. en

Изменение 214
Paul Rübig

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър по-специално за подпомагане 
на целите на политиката като 
превръщането в приоритет на
широколентовия достъп и 
гарантирането на конкуренцията, по-
специално посредством своевременно 
прилагане на Директива 2009/114/ЕО 
(преразгледаната Директива за GSM
услугите)*;

_____________________

* OВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 25.

Or. en
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Изменение 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за подпомагане на целите на 
политиката на ЕС в областта на 
радиочестотния спектър и за 
удовлетворяване на бързо 
нарастващата потребност от пренос 
на данни по мобилни мрежи, като 
същевременно се гарантира 
развитието на други ползватели на 
честоти като радиоразпръскването;

Or. en

Изменение 216
Angelika Niebler

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ 
радиочестотен спектър за 
подпомагане на целите на 
политиката на ЕС при 
едновременно съобразяване с 
обществената, културната и 
икономическа стойност на 
честотите като цяло;

Or. de
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Изменение 217
Petra Kammerevert

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

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

(a) навременно осигуряване на 
достатъчен и подходящ 
радиочестотен спектър за 
подпомагане на целите на 
политиката на ЕС за 
радиочестотния спектър, като 
същевременно се вземе предвид
обхватът на развитие на 
радиоразпръскването;

Or. de

Изменение 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 3 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) преодоляване на 
информационното „цифрово“ 
разделение в обществото и 
осъществяване на целите на 
Програмата за цифровите 
технологии, като се гарантира, че до 
2020 г. всички граждани на Съюза ще 
имат достъп до широколентови 
услуги със скорост от поне 30 Mbps и 
се отчете аудиовизуалният характер 
на очакваното търсене, а на Съюза се 
даде възможност да разполага с 
широколентов достъп с възможно 
най-висока скорост и капацитет;

Or. en
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Изменение 219
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 3 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) преодоляване на 
информационното „цифрово“ 
разделение в обществото и постигане 
на целите на Програмата за 
цифровите технологии, като се 
гарантира, че до 2020 г. всички 
граждани на Съюза ще имат достъп 
до широколентови услуги със скорост 
от поне 30 Mbps, с което да стане 
възможно в целия ЕС да бъдат 
предоставяни широколентови услуги с 
възможно най-висока скорост и 
капацитет;

Or. ro

Изменение 220
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 3 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) гарантиране на разпределението 
на достатъчна и подходяща част от 
радиочестотния спектър за 
безжични услуги с цел да се 
удовлетвори бързо нарастващата
потребност от пренос на данни по 
мобилни мрежи и по този начин да се 
даде възможност за развитието на
частни и публични услуги;

Or. fr
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Изменение 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 3 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аa) насърчаване на ефективното 
използване на радиочестотния 
спектър с цел удовлетворяване на 
нарастващата потребност от 
използване на честоти, като 
същевременно се отчита социалната, 
културна, образователна и 
икономическа стойност на спектъра 
като цяло;

Or. en

Изменение 222
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 3 – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аa) насърчаване на ефективното 
използване на радиочестотния 
спектър с цел удовлетворяване на 
нарастващата потребност от 
използване на честоти, като 
същевременно се отчита социалната, 
културна и икономическа стойност 
на спектъра като цяло;

Or. en
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Изменение 223
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 3 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аб) предоставяне на възможности 
както за стопанския сектор, така и 
за сектора на услугите, чрез 
осигуряване на увеличен 
широколентов капацитет;

Or. ro

Изменение 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) повишаване на гъвкавостта при 
използването на спектъра за 
насърчаване на иновации и инвестиции 
чрез последователното прилагане на 
принципите на неутралност по 
отношение на технологиите и услугите 
на територията на целия Съюз, за да 
се гарантират еднакви правила за
технологичните решения, които 
може да бъдат приети, както и чрез 
подходяща регулаторна 
предвидимост, отварянето на 
хармонизиран радиочестотен спектър 
за нови модерни услуги и възможността 
за търговия с права за ползване на 
радиочестоти, като по този начин се 
осигурят възможности за създаване 
на общоевропейски структури;

Or. en
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Изменение 225
Petra Kammerevert

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 226
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) подобряване на ефективността при 
използването на спектъра чрез 
насърчаване, където е подходящо, на
гъвкавост при използването на спектъра 
за насърчаване на иновации и 
инвестиции чрез прилагането на 
принципите на неутралност по 
отношение на технологиите и услугите 
и чрез подходяща регулаторна 
предвидимост, отварянето на 
радиочестотния спектър за нови услуги 
и възможността за търговия с права за 
ползване на радиочестоти;

Or. en

Изменение 228
Ioan Enciu

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) постигане на максимална гъвкавост 
при използването на спектъра за 
насърчаване на иновации и инвестиции 
чрез прилагането на принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, отварянето на 

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

радиочестотния спектър за нови услуги 
и МСП, и възможността за търговия с 
права за ползване на радиочестоти;

Or. en

Изменение 229
Gunnar Hökmark

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) постигане на максимална гъвкавост 
при използването на спектъра за 
насърчаване на иновации и инвестиции 
чрез последователно прилагане на 
принципите на неутралност по 
отношение на технологиите и услугите 
и чрез подходяща регулаторна 
предвидимост, отварянето на 
хармонизиран радиочестотен спектър 
за нови модерни услуги и възможността 
за търговия с права за ползване на 
радиочестоти, като по този начин се 
създадат възможности за развитие 
на общоевропейски услуги;

Or. en

Изменение 230
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) постигане на максимална гъвкавост 
при използването на спектъра за 
насърчаване на иновации и инвестиции 
чрез прилагането на принципите на 
неутралност по отношение на 

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

отношение на технологиите и услугите 
и чрез подходяща регулаторна 
предвидимост, отварянето на 
хармонизиран радиочестотен спектър 
за нови модерни услуги и възможността 
за търговия с права за ползване на 
радиочестоти, като по този начин се 
открие възможност за 
общоевропейски услуги;

Or. en

Изменение 231
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) постигане на максимална гъвкавост 
при използването на спектъра за 
насърчаване на иновации и инвестиции 
чрез последователно прилагане на 
принципите на неутралност по 
отношение на технологиите и услугите 
и чрез подходяща регулаторна 
предвидимост, отварянето на 
хармонизиран радиочестотен спектър 
за нови модерни услуги и възможността 
за търговия с права за ползване на 
радиочестоти в съответствие със 
съществуващата регулаторна рамка;

Or. en

Изменение 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 3 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) повишаване на ефективността 
на използване на спектъра, при което 
се предпочитат технологии, които 
използват малък спектър и се 
прилагат допълнително технологии, 
които не използват радиочестотния 
спектър, като например hotspots (т.
нар. горещи точки за достъп до 
интернет), Wifi и т.н.;

Or. de

Изменение 233
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) подобряване на ефективността при 
използването на спектъра чрез 
извличане на ползи от генералните 
разрешения и увеличаване на 
употребата на такива видове 
разрешения, а също и развитието на 
спектър за иновации, за който не е 
необходим лиценз. Такива видове 
употреби биха могли да се предвидят 
по-специално в „свободната зона“ 
чрез когнитивни технологии, при 
условие че бъде извършена подходяща 
оценка на въздействието;

Or. en

Изменение 234
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 3 – буква вa) (нова)



AM\860614BG.doc 17/117 PE460.855v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) насърчаване на споделеното
използване на пасивните 
инфраструктури, като то следва да 
бъде пропорционално и 
недискриминационно, както 
предвижда член 12 от Директива 
2002/21/ЕО;

Or. en

Изменение 235
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за решение
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) поддържане и развиване на ефективна 
конкуренция, по-специално при 
електронните съобщителни услуги, чрез 
предотвратяване ex ante или 
отстраняване ex post на прекомерно 
натрупване на радиочестоти от 
определени икономически оператори, 
което има вероятност да наруши
конкуренцията (напр. при прилагане на 
Директива 2009/114/ЕО 
(преразгледаната Директива за GSM
услугите));

Or. en

Изменение 236
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

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

Or. en

Изменение 237
Ioan Enciu

Предложение за решение
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 238
Matthias Groote

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

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

г) поддържане и развиване на ефективна 
конкуренция, по-специално при 
електронните съобщителни услуги, чрез 
предотвратяване ex ante или 
отстраняване ex post на прекомерно 
натрупване на радиочестоти от 
определени икономически оператори, 
което има голяма вероятност да 
наруши конкуренцията;

Or. de

Изменение 239
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) намаляване на разпокъсаността на 
вътрешнообщностния пазар чрез 
засилване на координацията и 
хармонизирането на техническите 
условия за използването и достъпността 
на радиочестотния спектър, съобразно 
нуждите, включително разработването 
на транснационални услуги, както и 
чрез насърчаване на икономии от 
обхвата и мащаба на европейско 
равнище;

д) намаляване на разпокъсаността на 
вътрешния пазар с цел установяване 
на еднакви общоевропейски правила
чрез засилване на координацията и 
хармонизирането на техническите 
условия за използването и достъпността 
на радиочестотния спектър, съобразно 
нуждите, включително разработването 
на транснационални услуги, както и 
чрез насърчаване на икономии от 
обхвата и мащаба на европейско 
равнище;

Or. en

Изменение 240
Hella Ranner

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

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

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

Or. en

Изменение 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) при определяне на техническите 
условия за разпределянето на 
радиочестоти изцяло да се вземат под 
внимание резултатите от изследвания, 
удостоверени от съответните 
международни организации, на 
потенциалните въздействия от лъчения 
на електромагнитни полета върху 
човешкото здраве.

ж) при определяне на техническите 
условия за разпределянето на 
радиочестоти изцяло да се вземат под 
внимание резултатите от изследвания, 
удостоверени от съответните 
международни организации, на 
потенциалните въздействия от лъчения 
на електромагнитни полета върху 
човешкото здраве, и те да се прилагат 
по неутрален начин по отношение на
технологиите и услугите.

Or. en
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Изменение 242
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) при определяне на техническите 
условия за разпределянето на 
радиочестоти изцяло да се вземат под 
внимание резултатите от изследвания, 
удостоверени от съответните 
международни организации, на 
потенциалните въздействия от лъчения 
на електромагнитни полета върху 
човешкото здраве.

ж) при определяне на техническите 
условия за разпределянето на 
радиочестоти изцяло да се вземат под 
внимание резултатите от изследвания, 
удостоверени от съответните 
международни организации, на 
потенциалните въздействия от лъчения 
на електромагнитни полета върху 
човешкото здраве, и те да се прилагат 
по неутрален начин по отношение на 
технологиите и услугите.

Or. en

Изменение 243
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 3 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) гарантиране на достъпност на 
новите потребителски продукти и 
технологии, за да се осигури
подкрепата на потребителите за 
прехода към цифрови технологии и 
ефективното използване на цифровия
дивидент;

Or. ro
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Изменение 244
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 3 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) определяне на областите от 
радиочестотния спектър, които 
следва да бъдат отворени за 
използване без лицензирани права 
и/или запазени за научни изследвания;

Or. en

Изменение 245

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) насърчаване на повторното 
използване на съществуващите 
интернет протоколи и технологии за 
цифрови услуги в областта на 
радиочестотния спектър;

Or. en

Изменение 246

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – буква жб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) намаляване на въглеродния 
отпечатък в Съюза чрез повишаване 
на техническата ефективност на 
мрежите и приложенията за 
безжични комуникации;

Or. en

Изменение 247
Paul Rübig

Предложение за решение
Член 3 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) намаляване на въглеродния 
отпечатък в Съюза чрез повишаване 
на техническата ефективност на 
мрежите и приложенията за 
безжични комуникации;

Or. en

Изменение 248
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да приемат подходящи мерки за 
разрешаване и разпределяне, 
благоприятстващи развитието на 
широколентови услуги в съответствие с 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
разрешаването на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 

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

(Директива за разрешенията).

Or. en

Изменение 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да приемат подходящи мерки за 
разрешаване и разпределяне, 
благоприятстващи развитието на 
широколентови услуги в съответствие с 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
разрешаването на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешенията)12, като 
например по възможност и въз основа 
на консултации в съответствие с член 11 
на съответни оператори да се 
предоставя пряк или непряк достъп до 
съседни блокове радиочестоти от поне 
10 MHz.

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да приемат еднотипни и
подходящи мерки за разрешаване и 
разпределяне, благоприятстващи 
развитието на широколентови услуги в 
съответствие с Директива 2002/20/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно разрешаването на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешенията)12, като 
например по възможност и въз основа 
на консултации в съответствие с член 11 
на съответни наземни оператори да се 
предоставя пряк или непряк достъп до 
съседни блокове радиочестоти от поне 
10 MHz, с което да се позволи
постигане на възможно най-голям 
капацитет и най-висока скорост на 
широколентовите мрежи, както и да 
се направи възможна ефективната
конкуренция.

Or. en
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Изменение 250
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки
следва да приемат подходящи мерки за 
разрешаване и разпределяне, 
благоприятстващи развитието на 
широколентови услуги в съответствие с 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
разрешаването на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешенията)12, като 
например по възможност и въз основа 
на консултации в съответствие с член 11 
на съответни оператори да се 
предоставя пряк или непряк достъп до 
съседни блокове радиочестоти от поне 
10 MHz.

1. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да приемат подходящи мерки за 
разрешаване и разпределяне, 
благоприятстващи развитието на 
широколентови услуги в съответствие с 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
разрешаването на електронните 
съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за разрешенията)12, като 
например по възможност и въз основа 
на консултации в съответствие с член 11 
да се предоставя пряк или непряк 
достъп до съседни блокове 
радиочестоти от поне 10 MHz.

Or. ro

Изменение 251
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да насърчават 
колективното използване на 
радиочестотния спектър, както и 
споделеното използване.

2. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да насърчават 
колективното използване на 
радиочестотния спектър, както и 
споделеното и освободено от лицензи 
използване, например в „свободната 
зона“, след извършване на подходяща 
оценка на въздействието;

Or. en
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Изменение 252
Leonidas Donskis

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да насърчават 
колективното използване на 
радиочестотния спектър, както и 
споделеното използване.

2. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да насърчават, 
по целесъобразност, колективното 
използване на радиочестотния спектър, 
както и споделеното използване, 
давайки възможност за развитие на 
нови технологии от типа на 
когнитивно радио (cognitive radio).

Or. en

Изменение 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да насърчават 
колективното използване на 
радиочестотния спектър, както и 
споделеното използване.

2. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да насърчават 
колективното използване на 
радиочестотния спектър, както и 
споделеното използване, чрез 
прилагането на нови технологии от 
типа на когнитивното радио 
(cognitive radio).

Or. en

Изменение 254

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да насърчават 
колективното използване на 
радиочестотния спектър, както и 
споделеното използване.

2. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да насърчават 
колективното използване на 
радиочестотния спектър, както и 
споделеното и освободено от лицензи 
използване.

Or. en

Изменение 255

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE
Henri Weber

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки и Комисията 
следва да си сътрудничат за 
разработване и хармонизиране на 
стандарти за радиооборудване и 
телекомуникационни терминали, както 
и за електрическо и електронно 
оборудване и мрежи, основани, когато е 
необходимо, на мандатите за 
стандартизация, предоставени от 
Комисията на съответните органи по 
стандартизация. Специално внимание 
следва да се отдели и на стандартите 
за оборудване, което да се използва от 
хора с увреждания, без те да се 
лишават от правото да използват 
нестандартизирано оборудване, ако 
такова е тяхното предпочитание.

Or. en
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Изменение 256
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки следва да 
засилят научноизследователската и 
развойната дейност в областта на 
новите технологии от типа на
когнитивни технологии, тъй като 
тяхното развитие би могло да 
означава добавена стойност в бъдеще 
от гледна точка на ефективността 
на използването на радиочестотния 
спектър.

Or. en

Изменение 257
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки следва да 
гарантират, че условията и процедурите 
за подбор насърчават инвестициите и 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър и 
едновременното съществуване на 
нови и стари услуги и устройства в 
полза на крайните ползватели и 
потребители, а също и чрез 
установяването на мерки като диалог 
между заинтересованите страни и 
механизми за компенсация.

Or. en
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Изменение 258
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки следва да 
гарантират, че условията и процедурите 
за подбор насърчават инвестициите и 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър. Освен това 
държавите-членки следва да 
насърчават текущото ефективно 
използване на радиочестотния 
спектър по отношение както на 
мрежите, така и на 
потребителските приложения.

Or. en

Изменение 259
Paul Rübig

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки следва да 
гарантират, че условията и процедурите 
за подбор насърчават инвестициите и 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър. Освен това, 
държавите-членки следва да въведат 
стимули за ефективното използване 
на радиочестотния спектър както за 
мрежите, така и за приложенията.

Or. en
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Изменение 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки следва да 
гарантират, че условията и процедурите 
за подбор насърчават инвестициите и 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър, като освен 
това въведат стимули за по-
ефективно използване на спектъра от 
страна на безжичното хардуерно и 
софтуерно оборудване.

Or. en

Изменение 261
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 263
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 264
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки следва да 
насърчават текущото ефективно 
използване на радиочестотния 
спектър по отношение както на 
мрежите, така и на 
потребителските приложения и 
устройства.
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Or. en

Изменение 265
Jens Rohde

Предложение за решение
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С цел избягване на евентуална 
разпокъсаност на вътрешнообщностния
пазар поради различни условия и 
процедури за подбор за хармонизирани 
честотни ленти, разпределени за 
електронни съобщителни услуги и 
подлежащи на търговия във всички 
държави-членки съгласно член 9б от 
Директива 2002/21/ЕО, в 
сътрудничество с държавите-членки 
Комисията следва да разработи указания 
за условия и процедури за разрешения 
за такива честотни ленти, по-специално 
условия за споделяне на 
инфраструктура и покритие;

5. С цел избягване на евентуална 
разпокъсаност на вътрешния пазар 
поради различни условия и процедури 
за подбор за хармонизирани честотни 
ленти, разпределени за електронни 
съобщителни услуги и подлежащи на 
търговия във всички държави-членки 
съгласно член 9б от Директива 
2002/21/ЕО, в сътрудничество с 
държавите-членки Комисията следва да 
разработи указания за условия и 
процедури за разрешения за такива 
честотни ленти с цел гарантиране на
еднакви общоевропейски правила;

Or. en

Изменение 266
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С цел избягване на евентуална 
разпокъсаност на вътрешнообщностния
пазар поради различни условия и 
процедури за подбор за хармонизирани 
честотни ленти, разпределени за 
електронни съобщителни услуги и 
подлежащи на търговия във всички 
държави-членки съгласно член 9б от 
Директива 2002/21/ЕО, в 

5. С цел избягване на евентуална 
разпокъсаност на вътрешния пазар 
поради различни условия и процедури 
за подбор за хармонизирани честотни 
ленти, разпределени за електронни 
съобщителни услуги и подлежащи на 
търговия във всички държави-членки 
съгласно член 9б от Директива 
2002/21/ЕО, в сътрудничество с 
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сътрудничество с държавите-членки 
Комисията следва да разработи указания 
за условия и процедури за разрешения 
за такива честотни ленти, по-специално 
условия за споделяне на 
инфраструктура и покритие.

държавите-членки и съгласно принципа 
на субсидиарност, Комисията следва да 
разработи указания за условия и 
процедури за разрешения за такива 
честотни ленти, по-специално условия 
за споделяне на инфраструктура и 
покритие.

Or. ro

Изменение 267
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Мерките съгласно параграф 1 се 
предприемат допълнително към 
актуалното откриване на 900-MHz-
вата честотна лента въз основа на 
изменената Директива за GSM 
услугите. Тези мерки следва да се 
прилагат без дискриминация и не 
трябва да допускат нарушаване на 
правилата на конкуренцията в полза 
на операторите, доминиращи на 
пазара.

Or. de

Изменение 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. За да се ограничат прекомерните 
лъчения на електромагнитни полета 
и да се повиши ефективността на 
мрежите за излъчване, държавите-
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членки следва да насърчават по-
голямо сътрудничество между 
притежателите на лиценз за право 
на ползване на радиочестотния 
спектър с цел споделяне на 
инфраструктурата за излъчване, със 
специален акцент върху гъсто 
населените райони.

Or. en

Изменение 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Мерките съгласно параграф 1 се 
предприемат в допълнение към 
своевременното и насърчаващо 
конкуренцията отваряне на 900 MHz-
овата честотна лента в 
съответствие с Директива 
2009/114/ЕО (преразгледаната 
Директива за GSM услугите); те са
недискриминационни и не нарушават 
конкуренцията в полза на 
съществуващите оператори.

Or. en

Изменение 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Мерките съгласно параграф 1 се 
предприемат в допълнение към 
своевременното и насърчаващо 
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конкуренцията отваряне на 900 MHz-
овата честотна лента в 
съответствие с Директива 
2009/114/ЕО (преразгледаната 
Директива за GSM услугите); те са
недискриминационни и не нарушават 
конкуренцията.

Or. en

Изменение 271

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите-членки и Комисията 
предлагат мерки за намаляване на 
правните търкания и задължения във 
връзка с използването на безжични 
решетъчни мрежи и радиочестоти за
предоставяне на интернет услуги.

Or. en

Изменение 272
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки следва да 
насърчават ефективна конкуренция и да 
избягват деформации на конкуренцията 
в рамките на вътрешния пазар за 
електронни съобщителни услуги в 
съответствие с член 9, параграф 7 от 
Директива 2002/21/ЕО и член 5, 
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параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО.

Or. en

Изменение 273
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки следва да 
поддържат и насърчават ефективна 
конкуренция и да избягват деформации 
на конкуренцията в рамките както на 
вътрешния пазар, така и на 
специфичните национални пазари.

Or. ro

Изменение 274
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С цел пълно изпълнение на 
задълженията по параграф 1и по-
специално за гарантиране, че 
конкуренцията не се нарушава от 
натрупване, прехвърляне или изменение 
на права за ползване на радиочестоти, 
държавите-членки, при планиране на 
предоставянето на радиочестоти, 
внимателно разглеждат 
вероятността планираното 
предоставяне на радиочестоти на 
тяхна територия да намали или 
наруши конкуренцията на 
съответните пазари на мобилни 
услуги, като отчитат вече 
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предоставените на конкурентните 
мобилни оператори радиочестоти. 
Когато – като се вземат предвид вече 
предоставените радиочестоти –
съществува вероятност 
предвиденото предоставяне на 
радиочестоти да доведе до 
намаляване или нарушаване на 
конкуренцията, държавите-членки 
предприемат действия по отношение 
на такова намаляване или 
нарушаване, като приемат поне една 
от следните мерки, без те да 
противоречат на прилагането на 
правилата за конкуренция:

Or. en

Изменение 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С цел пълно изпълнение на 
задълженията по параграф 1и по-
специално за гарантиране, че 
конкуренцията не се нарушава от 
предоставяне, натрупване, прехвърляне 
или изменение на права за ползване на 
радиочестоти, държавите-членки, 
преди да осъществят планирано 
предоставяне на радиочестоти, 
извършват изчерпателен пазарен 
анализ, който разглежда 
вероятността предоставянето на 
радиочестоти да наруши или намали 
конкуренцията на съответните 
пазари на мобилни услуги, като 
отчитат вече предоставените на 
съответните мобилни оператори 
права за ползване на радиочестоти. 
Ако съществува вероятност 
предоставяните радиочестоти да 
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нарушат или намалят
конкуренцията, държавите-членки
предприемат най-подходящите мерки 
за насърчаване на ефективната 
конкуренция и поне една от следните 
мерки, без те да противоречат на 
прилагането на правилата за 
конкуренция:

Or. en

Изменение 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Държавите-членки могат да 
ограничават количеството 
радиочестоти, за които се предоставят 
права на ползване на даден 
икономически оператор, или могат да 
поставят условия за такива права на 
ползване, като предоставянето на 
достъп на едро, в определени честотни 
ленти или в определени групи честоти 
със сходни характеристики, например 
честотните ленти под 1 GHz, 
разпределени за електронни 
съобщителни услуги;

a) Държавите-членки могат да 
ограничават количеството 
радиочестоти, за които се предоставят 
права на ползване на даден 
икономически оператор, или могат да 
поставят условия за такива права на 
ползване в определени честотни ленти 
или в определени групи честоти със 
сходни характеристики, например 
честотните ленти под 1 GHz, 
разпределени за електронни 
съобщителни услуги;

Or. en

Изменение 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Държавите-членки могат да a) Държавите-членки могат да 
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ограничават количеството 
радиочестоти, за които се предоставят 
права на ползване на даден 
икономически оператор, или могат да 
поставят условия за такива права на 
ползване, като предоставянето на 
достъп на едро, в определени честотни 
ленти или в определени групи честоти 
със сходни характеристики, например 
честотните ленти под 1 GHz, 
разпределени за електронни 
съобщителни услуги;

ограничават количеството 
радиочестоти, за които се предоставят 
права на ползване на даден 
икономически оператор, или могат да 
поставят условия за такива права на 
ползване, като предоставянето на 
достъп на едро, национален или 
регионален роуминг, в определени 
честотни ленти или в определени групи 
честоти със сходни характеристики, 
например честотните ленти под 1 GHz, 
разпределени за електронни 
съобщителни услуги;

Or. en

Изменение 278
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Държавите-членки могат да 
ограничават количеството 
радиочестоти, за които се предоставят 
права на ползване на даден 
икономически оператор, или могат да 
поставят условия за такива права на 
ползване, като предоставянето на 
достъп на едро, в определени честотни 
ленти или в определени групи честоти 
със сходни характеристики, например 
честотните ленти под 1 GHz, 
разпределени за електронни 
съобщителни услуги;

a) Държавите-членки могат да 
ограничават количеството 
радиочестоти, за които се предоставят 
права на ползване на даден оператор, 
или могат да поставят условия за такива 
права на ползване, като предоставянето 
на достъп на едро, в определени 
честотни ленти или в определени групи 
честоти със сходни характеристики, 
например честотните ленти под 1 GHz, 
разпределени за електронни 
съобщителни услуги;

Or. en
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Изменение 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Държавите-членки могат да 
запазват определена част от 
честотна лента или група честотни 
ленти за нови участници, на които 
преди това не са били предоставяни 
никакви радиочестоти или са били 
предоставяни значително по-малко 
радиочестоти, с цел да се гарантират 
еднакви правила за старите и новите 
участници на пазара на мобилни 
услуги чрез осигуряване на равен 
достъп до нискочестотни ленти;

Or. en

Изменение 280
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Държавите-членки могат да 
предприемат стъпки за постигане на 
по-равномерно разпределение на 
радиочестотния спектър между 
икономическите оператори чрез 
запазване на част от спектъра за 
нови потребители на честотна 
лента или на група честоти със 
сходни характеристики, или чрез 
запазване на част от спектъра за 
нелицензирана употреба в тези 
честотни ленти;

Or. en
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Изменение 281
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Държавите-членки могат да отказват 
да предоставят нови права на ползване, 
да позволят нови употреби на 
радиочестотен спектър в определени 
честотни ленти или да наложат условия 
за предоставянето на нови права на 
ползване или за разрешаването на нови 
употреби на радиочестотния спектър, 
когато това би довело до прекомерно 
натрупване на радиочестоти от 
определени икономически оператори, 
което е вероятно да има за резултат 
значително възпрепятстване на 
конкуренцията;

б) Държавите-членки могат да отказват 
да предоставят нови права на ползване, 
да позволят нови употреби на 
радиочестотен спектър в определени 
честотни ленти или да наложат условия 
за предоставянето на нови права на 
ползване или за разрешаването на нови 
употреби на радиочестотния спектър, 
когато това би довело до прекомерно 
натрупване на радиочестоти от 
определени икономически оператори, в
случаите, в които подобно 
натрупване е вероятно да има за 
резултат значително възпрепятстване на 
конкуренцията;

Or. ro

Изменение 282
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) Държавите-членки могат да изменят 
съществуващите правила в съответствие 
с член 14 от Директива 2002/20/ЕО, 
когато това е необходимо за ex post
премахване на прекомерно натрупване 
на радиочестоти при определени 
икономически оператори, което има 
вероятност да наруши правилата на
конкуренцията (напр. при прилагане на 
Директива 2009/114/ЕО 
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(преразгледаната Директива за GSM
услугите)).

Or. en

Изменение 283
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато прилагат мерките, 
посочени в параграф 2, държавите-
членки следва да правят това в 
съответствие с процедурите за 
налагане или промяна на условията, 
посочени в 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 284
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че процедурите за разрешение 
и подбор не водят до забавяния и 
насърчават ефективна конкуренция. За 
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тази цел и за да се избегнат 
продължителните обсъждания, 
които забавят разпространението в
ущърб на клиентите, държавите-
членки следва да разгледат 
възможността за установяване на 
срокове за преговорите с 
притежателите във връзка с 
разпространението на пасивни 
инфраструктури. След изтичането 
на тези срокове ще се счита, че не е 
постигнато споразумение и ще се даде 
възможност за започване на нови 
преговори.

Or. en

Изменение 285
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че процедурите за разрешение 
и подбор не водят до забавяния и 
насърчават ефективна конкуренция, 
както и опита на крайните 
ползватели чрез едновременно 
съществуване на нови и стари услуги 
и устройства, като установяват 
мерки като диалог между 
заинтересованите страни и 
механизми за компенсация.

Or. en

Изменение 286

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че процедурите за разрешение 
и подбор не водят до забавяния и 
дискриминация и насърчават ефективна 
конкуренция, като предотвратяват 
всички възможни антиконкурентни 
последици в интерес на гражданите и 
потребителите в ЕС.

Or. en

Изменение 287
Gunnar Hökmark

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че процедурите за разрешение 
и подбор не водят до забавяния и 
насърчават ефективна конкуренция, 
като предотвратяват всички 
възможни антиконкурентни 
последици в интерес на гражданите и 
потребителите в ЕС.

Or. en

Изменение 288
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

осигурят, че процедурите за разрешение 
и подбор не водят до забавяния и 
насърчават ефективна конкуренция, 
като предотвратяват всички 
възможни антиконкурентни 
последици в интерес на гражданите и 
потребителите в ЕС.

Or. en

Изменение 289
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че процедурите за разрешение 
и подбор за електронните 
съобщителни услуги не водят до 
неоправдани забавяния и насърчават 
ефективна конкуренция в интерес на 
гражданите и потребителите в ЕС.

Or. en

Изменение 290
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro
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Изменение 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 292
Silvana Koch-Mehrin

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай че държавите-членки 
желаят да предприемат която и да е
от мерките, посочени в параграф 2, 
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те могат да направят това чрез 
налагане на условията съгласно член 6 
от Директивата за разрешенията в 
съответствие с процедурите за 
налагане или промяна на условията, 
посочени в 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.
______________________
*OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.

Or. en

Изменение 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай че държавите-членки 
желаят да предприемат която и да е
от мерките, посочени в параграф 2, 
те могат да направят това чрез 
налагане на условията съгласно член 6 
от Директивата за разрешенията в 
съответствие с процедурите за 
налагане или промяна на условията, 
посочени в 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 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай че държавите-членки 
желаят да предприемат която и да е
от мерките, посочени в параграф 2, 
те могат да направят това чрез 
налагане на условията съгласно член 6 
от Директивата за разрешенията в 
съответствие с процедурите за 
налагане или промяна на условията, 
посочени в 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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай че държавите-членки 
желаят да предприемат която и да е
от мерките, посочени в параграф 2, 
те могат да направят това чрез 
налагане на условията съгласно член 6 
от Директивата за разрешенията в 
съответствие с процедурите за 
налагане или промяна на условията, 
посочени в 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 297
András Gyürk

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, в 
сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими стъпки 
за гарантиране, че в рамките на ЕС се 
разпределя достатъчно радиочестотен 
спектър за целите на покритие и 
капацитет, за да се гарантира, че 
безжичните приложения допринасят 
ефективно за постигане на целта всички 
граждани да имат достъп до 

1. Без да се засягат принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, в 
сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими стъпки 
за гарантиране, че в рамките на ЕС се 
разпределя достатъчно радиочестотен 
спектър за целите на покритие и
капацитет (в т.ч.  мрежа за пренос), за 
да се гарантира, че безжичните 
приложения допринасят ефективно за 
постигане на целта всички граждани да 
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широколентови комуникации със 
скорост поне 30 Mbps до 2020 г.

имат достъп до широколентови 
комуникации със скорост поне 30 Mbps 
до 2020 г.

Or. en

Изменение 298
Leonidas Donskis

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, в 
сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими стъпки 
за гарантиране, че в рамките на ЕС се 
разпределя достатъчно радиочестотен 
спектър за целите на покритие и 
капацитет, за да се гарантира, че 
безжичните приложения допринасят 
ефективно за постигане на целта всички 
граждани да имат достъп до 
широколентови комуникации със 
скорост поне 30 Mbps до 2020 г.

1. Без да се засягат принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, в 
сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими стъпки 
за гарантиране, че в рамките на ЕС има 
достатъчно хармонизиран 
радиочестотен спектър за целите на 
покритие и капацитет, което ще 
позволи на Съюза да разполага с 
широколентов достъп с най-висока 
скорост в света, за да се гарантира, че 
безжичните приложения и водещата 
позиция на Европа в областта на 
новите услуги допринасят ефективно за 
икономически растеж, постигане на 
целта всички граждани да имат достъп 
до широколентови комуникации със 
скорост, не по-малка от 30 Mbps до 
2020 г.

Or. en

Изменение 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, в 
сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими стъпки 
за гарантиране, че в рамките на ЕС се 
разпределя достатъчно радиочестотен 
спектър за целите на покритие и 
капацитет, за да се гарантира, че 
безжичните приложения допринасят 
ефективно за постигане на целта всички 
граждани да имат достъп до 
широколентови комуникации със
скорост поне 30 Mbps до 2020 г.

1. Без да се засягат принципите на 
неутралност по отношение на 
технологиите и услугите, в 
сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими стъпки 
за гарантиране, че в рамките на ЕС се 
разпределя достатъчно радиочестотен 
спектър за целите на покритие и 
капацитет, за да се гарантира, че 
безжичните приложения допринасят 
ефективно за постигане на целта всички 
граждани да имат достъп до 
широколентови мрежи, които могат 
да достигнат скорост поне 30 Mbps до 
2020 г.

Or. en

Изменение 300
Leonidas Donskis

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки 
следва да разрешат използването на
всички радиочестоти, определени с 
Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 
2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 
2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на 
Комисията, при условия, които 
предоставят на гражданите лесен
достъп до безжични широколентови 
услуги.

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки 
следва да направят достъпни
честотните ленти, определени с 
Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 
2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 
2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на
Комисията, с цел насърчаване на
разширения достъп до безжични 
широколентови услуги в интерес на 
гражданите и потребителите в ЕС, 
без да се засяга настоящото и 
бъдещото разпространение на други 
услуги, които разполагат със същия 
достъп до този радиочестотен 
спектър при условията, посочени в 
споменатите решения на Комисията.
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Or. en

Изменение 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки 
следва да разрешат използването на 
всички радиочестоти, определени с 
Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 
2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 
2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на 
Комисията, при условия, които 
предоставят на гражданите лесен достъп 
до безжични широколентови услуги.

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки 
следва да разрешат използването на 
всички радиочестоти, определени с 
Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 
2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 
2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на 
Комисията, при условия, които 
предоставят на гражданите лесен достъп 
до безжични широколентови услуги, без 
да се засяга настоящото и бъдещото 
разпространение на други услуги, 
които разполагат със същия достъп 
до този радиочестотен спектър при 
условията, посочени в Решение 
2008/411/ЕО на Комисията.

Or. en

Изменение 302
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки 
следва да разрешат използването на 
всички радиочестоти, определени с 
Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 
2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 
2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на 
Комисията, при условия, които 
предоставят на гражданите лесен достъп 

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки 
следва да разрешат използването на 
всички радиочестоти, определени с 
Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 
2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 
2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на 
Комисията, при условия, които 
предоставят на гражданите лесен достъп 
до безжични широколентови услуги; с 
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до безжични широколентови услуги. оглед на гарантирането на
хармонизацията 3.4-3.8 GHz-овата 
честотна лента следва да се основава 
на резултатите от текущата 
работа на органите по 
стандартизация.

Or. en

Изменение 303

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки 
следва да разрешат използването на 
всички радиочестоти, определени с 
Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 
2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 
2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на 
Комисията, при условия, които 
предоставят на гражданите лесен достъп 
до безжични широколентови услуги.

2. До 1 януари 2012 г. държавите-членки 
следва да разрешат използването на 
всички радиочестоти, определени с 
Решения 2008/477/ЕО (2,5—2,69 GHz), 
2008/411/ЕО (3,4—3,8 GHz) и 
2009/766/ЕО (900/1800 MHz) на 
Комисията, при условия, които 
предоставят на гражданите 
нелицензиран и недискриминационен
достъп до безжични широколентови 
услуги.

Or. en

Изменение 304
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки следва да 
насърчават текущото надграждане 
от страна на доставчиците на 
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електронни съобщения на техните 
мрежи до последните, най-ефективни 
технологии, така че те да създават 
свои собствени дивиденти.

Or. en

Изменение 305
Leonidas Donskis

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които изключителни 
национални или местни условия, в т.ч. 
проблеми с трансграничното 
координиране на честоти, биха 
попречили на разполагаемостта на тази 
честотна лента, Комисията следва да 
разреши специфични дерогации до края 
на 2015 г. в отговор на заявление от 
съответната държава-членка. Ако 
проблемите с трансграничното 
координиране на честоти с една или 
повече трети страни биха попречили 
допълнително на наличността на 
честотната лента, Комисията 
разрешава по изключение дерогации на 
годишна основа до отстраняването 
на гореспоменатите пречки. В 
съответствие с член 9 от Директива 
2002/21/ЕО, в сътрудничество с 
държавите-членки Комисията следва да 
извършва периодичен преглед на 
използването на радиочестотния 
спектър под 1 GHz и да оценява дали би 
могло да се освободи допълнителен 
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спектър и той да се предостави с цел 
удовлетворяване на нарастващо 
търсене на безжични широколентови 
комуникации.

Or. en

Изменение 306
Владимир Уручев

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 2010/267/ЕС. В тези 
държави-членки, в които специфични
национални или местни условия, или 
проблеми с трансграничното 
координиране на честоти с една или 
повече трети страни, биха попречили 
на разполагаемостта на тази честотна 
лента, прилагането на Решение 
2010/267/ЕС на Комисията може да
бъде отложено до отстраняването 
на тези пречки. Съответните 
държави-членки уведомяват 
Комисията, като потвърждават 
своето намерение да се възползват от 
отложеното прилагане, посочено в 
настоящия параграф, не по-късно от 
6 месеца след влизането в сила на 
настоящото решение. В съответствие 
с член 9 от Директива 2002/21/ЕО, в 
сътрудничество с държавите-членки 
Комисията следва да извършва 
периодичен преглед на използването на 
радиочестотния спектър под 1 GHz и да 
оценява дали би могло да се освободи 
допълнителен спектър и да се 
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предостави за нови приложения.

Or. en

Изменение 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които изключителни 
национални или местни условия биха 
попречили на разполагаемостта на тази 
честотна лента, Комисията следва да 
разреши специфични дерогации до края 
на 2015 г. в отговор на надлежно 
мотивирано заявление от 
съответната държава-членка. Ако 
проблемите с трансграничното 
координиране на честоти с една или 
повече трети страни биха попречили 
допълнително на наличността на 
честотната лента, Комисията може 
да разреши по изключение дерогации 
на годишна основа до
отстраняването на тези пречки. В 
съответствие с член 9 от Директива 
2002/21/ЕО, в сътрудничество с 
държавите-членки Комисията следва да 
извършва периодичен преглед на целия 
радиочестотен спектър и да оценява 
дали би могло да се освободи 
допълнителен спектър и да се 
предостави за нови приложения. Това 
ще включва например използването на 
WiFi- и DVB-базирани технологии 
като допълнителна платформа за 
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услуги за мобилни устройства.

Or. en

Изменение 308
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които изключителни 
национални или местни условия биха 
попречили на разполагаемостта на тази 
честотна лента, Комисията следва да 
разреши специфични дерогации до края 
на 2015 г. в отговор на надлежно 
мотивирано заявление от 
съответната държава-членка. Ако 
проблемите с трансграничното 
координиране на честоти с една или 
повече трети страни биха попречили 
допълнително на наличността на 
честотната лента, Комисията може 
да разреши по изключение дерогации 
на годишна основа до 
отстраняването на тези пречки.
В съответствие с член 9 от Директива 
2002/21/ЕО, в сътрудничество с 
държавите-членки Комисията следва да 
оценява дали би могло да се освободи 
допълнителен спектър и да се 
предостави за нови приложения, във 
връзка с описа по член 8.

Or. en
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Изменение 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които изключителни 
национални или местни условия биха 
попречили на разполагаемостта на тази 
честотна лента, Комисията следва да 
разреши специфични дерогации до края 
на 2015 г. в отговор на надлежно 
мотивирано заявление от 
съответната държава-членка. Ако 
проблемите с трансграничното 
координиране на честоти с една или 
повече трети страни биха попречили 
допълнително на наличността на 
честотната лента, Комисията може 
да разреши по изключение дерогации 
на годишна основа до 
отстраняването на тези пречки. В 
съответствие с член 9 от Директива 
2002/21/ЕО, в сътрудничество с 
държавите-членки Комисията следва да 
извършва периодичен преглед на 
използването на радиочестотния 
спектър под 1 GHz и да оценява дали би 
могло да се освободи допълнителен 
спектър и да се предостави за нови 
приложения.

Or. en
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Изменение 310
Peter Skinner

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До 17 юни 2015 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които процесът на 
цифровизация е в напреднал етап или
вече е приключил, и в които 
миграцията на възложените услуги 
може да се управлява своевременно, 
Комисията препоръчва честотната 
лента да стане достъпна до 1 януари 
2013 г. В съответствие с член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО, в 
сътрудничество с държавите-членки 
Комисията следва да извършва 
периодичен преглед на използването на 
честотния обхват UHF (т.е. 
спектъра между 300 MHz и 3 GHz) и 
да оценява дали би могло да се освободи 
допълнителен спектър и да се 
предостави за нови приложения

Or. en

Изменение 311
Jens Rohde

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 

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

радиочестоти за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. Само в 
изключителни случаи и в случаи, 
когато надлежно оправдани 
исторически причини 
възпрепятстват разполагаемостта на 
тази честотна лента, Комисията може да 
разреши специфични дерогации до 
2015 г. 

Or. en

Изменение 312
Henri Weber

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 1 януари 2013 г. държавите-
членки следва да предоставят 800 MHz-
овата честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които 
изключителни национални или 
местни условия биха попречили на 
разполагаемостта на тази честотна 
лента, Комисията може да разреши 
специфични дерогации до 2015 г. В 
съответствие с член 9 от Директива 
2002/21/ЕО, в сътрудничество с 
държавите-членки Комисията следва да 

3. До 17 юни 2015 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които процесът на 
цифровизация е в напреднал етап или
вече е приключил, и в които 
миграцията на възложените услуги в 
тази честотна лента може да се 
управлява навреме, Комисията 
препоръчва честотната лента да
бъде на разположение до 1 януари 
2013 г. В съответствие с член 9 от 
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извършва периодичен преглед на 
използването на радиочестотния 
спектър под 1 GHz и да оценява дали би 
могло да се освободи допълнителен 
спектър и да се предостави за нови 
приложения.

Директива 2002/21/ЕО, в 
сътрудничество с държавите-членки 
Комисията следва да извършва 
периодичен преглед на използването на 
радиочестотния спектър между 300 
MHz и 6 GHz и да оценява дали би 
могло да се освободи допълнителен 
спектър и да се предостави за нови 
приложения

Or. fr

Изменение 313
Paul Rübig

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 314
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. Само в 
случаи, надлежно оправдани по 
технически причини, Комисията може 
да разреши специфични дерогации до 
2015 г. В съответствие с член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО, в 
сътрудничество с държавите-членки 
Комисията следва да извършва 
периодичен преглед на използването на 
радиочестотния спектър под 1 GHz и да 
оценява дали би могло да се освободи и 
да се предостави допълнителен 
спектър, за да се отговори на 
повишената потребност от 
безжични широколентови 
комуникации и нови приложения.

Or. en

Изменение 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 

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

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

Or. en

Изменение 316
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които изключителни 
национални или местни условия биха 
попречили на разполагаемостта на тази 
честотна лента, Комисията може да 
разреши специфични дерогации до 
2015 г. В съответствие с член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО, в 
сътрудничество с държавите-членки

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

Комисията следва да извършва 
периодичен преглед на използването на 
радиочестотния спектър под 1 GHz и да 
оценява, въз основа на пазарния опит с 
нови услуги в 800 MHz-овата 
честотна лента, дали би могло да се 
освободи допълнителен спектър и да се 
предостави за нови приложения.

Or. en

Изменение 317

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. До 1 януари 2013 г. държавите-членки 
следва да предоставят 800 MHz-овата 
честотна лента за електронни 
съобщителни услуги в съответствие с 
хармонизираните технически условия, 
установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. В тези 
държави-членки, в които изключителни 
национални или местни условия биха 
попречили на разполагаемостта на тази 
честотна лента, Комисията може да 
разреши специфични дерогации до 
2015 г. В съответствие с член 9 от 
Директива 2002/21/ЕО, в 
сътрудничество с държавите-членки 
Комисията следва да извършва 
периодичен преглед на използването на 
радиочестотния спектър под 1 GHz, 
между 300 MHz и 6 GHz, и да оценява 
дали би могло да се освободи 
допълнителен спектър и да се 
предостави за нови приложения.

Or. en
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Изменение 318
Angelika Niebler

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, се приканва да 
предприеме действия на съответните 
равнища, за да постигне 
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допълнителна хармонизация и по-
ефективно използване на 
територията на целия Съюз на 
честотната лента от 1.5 GHz (1452–
1492 MHz), която вече е поделена 
между спътниковите и наземни 
комуникации, и честотната лента 
от 2.3 GHz (2300–2400 MHz) за 
безжични широколентови услуги. 
Комисията непрекъснато наблюдава 
изискванията за капацитет по 
отношение на безжичните 
широколентови услуги и, когато е 
оправдано, в сътрудничество с 
държавите-членки извършва оценка 
на необходимостта от предприемане 
на действия за хармонизиране на 
допълнителни честотни ленти, като 
например лентата от 700 MHz (694–
790 MHz), в подкрепа на повишената 
потребност от мобилни 
широколентови услуги в резултат 
най-вече на аудиовизуалното 
съдържание. Тази допълнителна 
хармонизация не засяга 
технологичните решения, които 
може да бъдат приети на 
територията на целия Съюз; тя 
следва да гарантира еднакви правила 
за различните технологични решения 
и да подпомага появата на 
общоевропейски оператори в рамките 
на Съюза.

Or. en

Изменение 320
Gunnar Hökmark

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, се приканва да 
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предприеме действия на съответните 
равнища, за да постигне 
хармонизация и използване на 
честотната лента от 1,5 GHz (1452–
1492 MHz) и честотната лента от 
2.3 GHz (2300–2400 MHz) за безжични 
широколентови услуги. Комисията 
непрекъснато наблюдава 
изискванията за капацитет по 
отношение на безжичните 
широколентови услуги и, когато е 
оправдано, в сътрудничество с 
държавите-членки извършва оценка 
на необходимостта от предприемане 
на действия за хармонизиране на 
допълнителни честотни ленти, като 
например лентата от 700 MHz (694–
790 MHz). Държавите-членки 
гарантират, че по целесъобразност 
разходите за миграция или 
преразпределяне на използването на 
спектъра са обезщетени по подходящ 
начин в съответствие с 
националното право.

Or. en

Изменение 321
Leonidas Donskis

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, се приканва да 
предприеме действия на съответните 
равнища, за да постигне 
хармонизация и използване на 
честотната лента от 1.5 MHz (1452–
1492 MHz) и честотната лента от 
2.3 GHz (2300–2400 MHz) за безжични 
широколентови услуги. Комисията 
непрекъснато наблюдава 
изискванията за капацитет по 
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отношение на безжичните 
широколентови услуги и, когато е 
оправдано, в сътрудничество с 
държавите-членки извършва оценка 
на необходимостта от предприемане 
на действия за хармонизиране на 
допълнителни честотни ленти, като 
например лентата от 700 MHz (694–
790 MHz).
Държавите-членки гарантират, че по 
целесъобразност разходите за 
миграция или преразпределяне на 
използването на спектъра са 
обезщетени по подходящ начин в 
съответствие с националното право.

Or. en

Изменение 322
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, се приканва да 
извърши оценка на необходимостта и 
осъществимостта на 
хармонизирането и използването на 
допълнителни честотни ленти за 
безжични широколентови услуги във 
връзка с описа по член 8 и в 
съответствие със съществуващата 
регулаторна рамка. Комисията 
непрекъснато наблюдава 
изискванията за капацитет по 
отношение на безжичните 
широколентови услуги и, когато е 
оправдано, в сътрудничество с 
държавите-членки извършва оценка 
на необходимостта от предприемане 
на действия за хармонизиране на 
допълнителни честотни ленти.
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Държавите-членки гарантират, че по 
целесъобразност разходите за 
миграция или преразпределяне на 
използването на спектъра са 
обезщетени по подходящ начин в 
съответствие с националното право.

Or. en

Изменение 323
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, се приканва да 
предприеме действия на съответните 
равнища, за да постигне 
хармонизация и ефективно използване 
на честотната лента от 900 MHz и 
честотната лента от 2.3 GHz (2300–
2400 MHz) за безжични 
широколентови услуги. Комисията 
непрекъснато наблюдава 
изискванията за капацитет по 
отношение на безжичните 
широколентови услуги. Държавите-
членки гарантират, че разходите за 
миграция или преразпределяне на 
използването на спектъра са 
обезщетени по подходящ начин в 
съответствие с националното право.

Or. en

Изменение 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, предприема 
съответните действия за 
хармонизация на допълнителните 
честоти, необходими за 
удовлетворяване на нарастващото 
търсене от страна на 
потребителите на мобилни 
широколентови и други нови 
безжични съобщителни услуги, 
включително хармонизация на 1.5 
GHz и 2.3 GHz-овите честотни ленти
и преразглеждане на използването на 
радиочестотния спектър под 1 GHz, в 
т.ч. евентуална хармонизация на 700 
MHz-овата честотна лента, във 
връзка с която най-късно на 1 януари 
2014 г. Комисията ще представи 
своите предложения за евентуални 
по-нататъшни действия.

Or. en

Изменение 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, се приканва да 
предприеме действия на съответните 
равнища, за да постигне 
хармонизация и ефективно използване 
на честотната лента от 900 MHz и 
честотната лента от 2.3 GHz (2300–
2400 MHz) за безжични 
широколентови услуги. Комисията 
непрекъснато наблюдава 
изискванията за капацитет по 
отношение на безжичните 
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широколентови услуги. Държавите-
членки гарантират, че разходите за 
миграция или преразпределяне на 
използването на спектъра са 
обезщетени по подходящ начин в 
съответствие с националното право.

Or. en

Изменение 326
Paul Rübig

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, се приканва да 
предприеме действия на съответните 
равнища, за да постигне 
хармонизация и използване на 
честотната лента от 1.5 MHz (1452–
1492 MHz) и честотната лента от 
2.3 GHz (2300–2400 MHz) за безжични 
широколентови услуги. Комисията 
непрекъснато наблюдава 
изискванията за капацитет по 
отношение на безжичните 
широколентови услуги и в допълнение 
предприема мерки за насърчаване на 
втори цифров дивидент (698–790 
MHz) и проучва възможността за 
сближаване в дългосрочен план на 
услугите за 470–698 MHz.

Or. en

Изменение 327
Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Член 6 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, следва да оценява 
дали би могло да се освободи и да се 
предостави допълнителен спектър, 
като например 700 MHz-овата 
честотна лента. При извършването 
на тази оценка се вземат под 
внимание: развитието на 
технологиите, свързани с 
радиочестотния спектър, 
потенциалните бъдещи потребности 
от радио и телевизионно 
разпръскване и липсата на 
радиочестотен спектър в другите 
честотни линии, подходящи за 
безжично широколентово покритие.

Or. en

Изменение 328
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание и 
услуги посредством честотния диапазон
790—826 MHz (800 MHz) в слабо 
населени райони, по-специално чрез 
задължения за покритие; при тази 
дейност те следва да разглеждат начини 
и, когато е необходимо, да предприемат 
подходящи мерки за гарантиране, че 
освобождаването на 800 MHz-овата 
честотна лента не засяга по 
неблагоприятен начин потребителите на 
услугите по подготовка на програми и 
специални прояви (PMSE), нито 
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другите съществуващи ползватели на 
800 MHz-овата честотна лента.
Държавите-членки следва да 
разглеждат начини и, когато е 
необходимо, да предприемат 
подходящи мерки за гарантиране, че 
преразпределението на 800 MHz-
овата честотна лента не засяга по 
неблагоприятен начин способността 
на крайните ползватели да работят с 
устройства и оборудване, различни от 
радио, които отговарят на 
действащите стандарти и които 
използват същата честотна лента.

Or. en

Изменение 329
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентови услуги 
посредством честотния диапазон 790—
826 MHz (800 MHz) в слабо населени 
райони, по-специално чрез задължения 
за покритие;

в сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да 
разглеждат начини и по 
целесъобразност да предприемат 
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технически и регулаторни мерки за 
гарантиране на разполагаемостта на 
достатъчно радиочестоти за
потребителите на услугите по 
подготовка на програми и специални 
прояви (PMSE). Комисията насърчава 
държавите-членки да гарантират 
навременната достъпност на 
достатъчно средства за покриване на 
преките разходи за миграция и 
преките разходи, свързани със 
защитата на услугите по подготовка 
на програми и специални прояви 
(PMSE) и услугите по 
радиоразпръскване.

Or. en

Изменение 330
Teresa Riera Madurell

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание и 
услуги посредством честотния диапазон 
790—826 MHz (800 MHz) в слабо 
населени райони, по-специално чрез 
задължения за покритие; при тази 
дейност те следва да разглеждат начини 
и, когато е необходимо, да предприемат 
подходящи мерки за гарантиране, че 
освобождаването на 800 MHz-овата 
честотна лента не засяга по 
неблагоприятен начин потребителите на 
услугите по подготовка на програми и 
специални прояви (PMSE) и че в случая 
на DTT каналите, които в момента 
използват тази честотна лента, 
която трябва да бъде преразпределена 
под 790 MHz, разходите на 
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разпространителите и ползвателите 
в резултат на наличието на период на 
едновременно предаване или на 
приспособяването на оборудването за 
предаване или приемане към новите 
канали ще бъдат обезщетени по 
подходящ начин.

Or. en

Изменение 331
Angelika Niebler

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание и 
услуги посредством честотния диапазон 
790—826 MHz (800 MHz) в слабо 
населени райони, по-специално чрез 
задължения за покритие; при тази 
дейност те следва да гарантират, че 
освобождаването на 800 MHz-овата 
честотна лента не засяга по 
неблагоприятен начин потребителите на 
услугите по подготовка на програми и 
специални прояви (PMSE), както и 
съществуващите и бъдещи 
радиопредавания, като гарантират и 
адекватни компенсации на 
досегашните потребители за 
възникнали разходи за миграция.

Or. de
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Изменение 332
Petra Kammerevert

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание и 
услуги посредством честотния диапазон 
790—826 MHz (800 MHz) в слабо 
населени райони, по-специално чрез 
задължения за покритие; при тази 
дейност те следва да гарантират, че 
освобождаването на 800 MHz-овата 
честотна лента не засяга по 
неблагоприятен начин потребителите на 
услугите по подготовка на програми и 
специални прояви (PMSE), както и 
съществуващите и бъдещи 
радиопредавания, като гарантират и 
адекватни компенсации на 
досегашните потребители за 
възникнали или възникващи разходи за 
миграция.

Or. de

Изменение 333
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание 
и услуги посредством честотния 
диапазон 790—826 MHz (800 MHz) в 
слабо населени райони, по-специално 

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

за покритие;

държавите-членки и Комисията 
следва да разглеждат начини и по 
целесъобразност да предприемат мерки 
за гарантиране на разполагаемостта 
на достатъчно радиочестоти за
потребителите на услугите по 
подготовка на програми и специални 
прояви (PMSE).

Or. en

Изменение 334
Sabine Verheyen

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 335
Henri Weber

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 336
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 

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

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

Or. ro

Изменение 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 338
Patrizia Toia

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 339
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да осигурят 
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание и 
услуги посредством честотния диапазон 
790—826 MHz (800 MHz) в слабо 
населени райони, по-специално чрез 

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

задължения за покритие; при тази 
дейност те следва да разглеждат начини 
и, когато е необходимо, да предприемат 
подходящи мерки за гарантиране, че 
освобождаването на 800 MHz-овата 
честотна лента не засяга по 
неблагоприятен начин потребителите на 
услугите по подготовка на програми и 
специални прояви (PMSE), нито води 
до нарушения в съществуващите 
услуги по радиоразпръскване.

Or. en

Изменение 340
Henri Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки, в 
сътрудничество с Комисията, 
прилагат необходимите технически и 
регулаторни мерки, за да се избегнат 
вредни смущения от електронните 
съобщителни услуги в 800 MHz-овата 
честотна лента в услугите по 
радиоразпръскване и услугите по 
подготовка на програми и специални 
прояви (PMSE) в честотната лента 
под 790 MHz.
Комисията насърчава държавите-
членки да гарантират навременната 
достъпност на достатъчно средства 
за покриване на разходите за 
миграция и разходите, свързани с 
мерките за ограничаване на 
смущенията в услугите по 
радиоразпръскване.

Or. fr
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Изменение 341
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, извършва оценка 
на осъществимостта на 
разширяването на предоставения 
нелицензиран спектър за системи за 
безжичен достъп, включително 
местни радиомрежи, както е 
посочено в Решение 2005/513/ЕО, със 
значително по-голяма част от 
честотната лента от 5 GHz, 
определена чрез описа по член 8, за да 
се създадат условия за изпълнение на 
изискванията на предстоящите 
стандарти в тази област.

Or. en

Изменение 342
Jean-Pierre Audy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията, в сътрудничество с 
държавите-членки, извършва оценка 
на осъществимостта на 
разширяването на предоставения 
нелицензиран спектър за системи за 
безжичен достъп, включително 
местни радиомрежи, както е 
посочено в Решение 2005/513/ЕО, във 
връзка с описа по член 8 и в 
зависимост от използването на 
спектъра за други употреби.

Or. en
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Изменение 343
Giles Chichester

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки, в 
сътрудничество с Комисията, 
прилагат необходимите технически и 
регулаторни мерки, за да се избегнат 
вредни смущения от електронните 
съобщителни услуги в 800 MHz-овата 
честотна лента в услугите по 
радиоразпръскване и услугите по 
подготовка на програми и специални 
прояви (PMSE) под 790 MHz.

Or. en

Изменение 344
Angelika Niebler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки провеждат в 
сътрудничество с Комисията 
необходимите технически и 
регулаторни мерки, за да гарантират, 
че ще бъдат избегнати вредните 
смущения за радиооператорите и 
потребителите на PMSE.

Or. de
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Изменение 345
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията насърчава държавите-
членки да гарантират навременната 
достъпност на достатъчно средства 
за покриване на разходите за 
миграция и разходите, свързани с 
мерките за ограничаване на 
смущенията в услугите по 
радиоразпръскване.

Or. en

Изменение 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се приканва да приеме 
приоритетно подходящи мерки съгласно 
член 9б, параграф 3от Директива 
2002/21/ЕО, за да гарантира, че 
държавите-членки позволяват търговия 
на права на ползване на радиочестоти в 
рамките на ЕС в хармонизираните 
честотни ленти 790—862 MHz (800 
MHz-овата честотна лента), 880—915 
MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 
1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 
2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 
2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz.

5. Комисията се приканва да приеме 
приоритетно подходящи мерки съгласно 
член 9б, параграф 3от Директива 
2002/21/ЕО, за да гарантира, че 
държавите-членки позволяват търговия 
на права на ползване на радиочестоти в 
рамките на ЕС в хармонизираните 
честотни ленти 790—862 MHz (800 
MHz-овата честотна лента), 880—915 
MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 
1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 
2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 
2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz, а друга 
допълнителна част от спектъра се 
освобождава за мобилни услуги, без да 
се засяга настоящото и бъдещото 
разпространение на други услуги, 
които разполагат със същия достъп 
до този радиочестотен спектър при 
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условията, посочени в решенията на 
Комисията.

Or. en

Изменение 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се приканва да приеме 
приоритетно подходящи мерки съгласно 
член 9б, параграф 3от Директива 
2002/21/ЕО, за да гарантира, че 
държавите-членки позволяват търговия 
на права на ползване на радиочестоти в 
рамките на ЕС в хармонизираните 
честотни ленти 790—862 MHz (800 
MHz-овата честотна лента), 880—915 
MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 
1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 
2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 
2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz.

5. Комисията се приканва да приеме 
приоритетно подходящи мерки съгласно 
член 9б, параграф 3от Директива 
2002/21/ЕО, за да гарантира, че 
държавите-членки позволяват търговия 
на права на ползване на радиочестоти в 
рамките на ЕС в хармонизираните 
честотни ленти 790—862 MHz (800 
MHz-овата честотна лента), 880—915 
MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 
1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 
2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 
2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz и във 
всички други честотни ленти, които 
може да бъдат освободени и 
хармонизирани за мобилни 
широколентови и други нови 
безжични съобщителни услуги.

Or. en

Изменение 348
Leonidas Donskis

Предложение за решение
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се приканва да приеме 
приоритетно подходящи мерки съгласно 

5. Комисията, в тясно сътрудничество 
с държавите-членки, се приканва да 
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член 9б, параграф 3от Директива 
2002/21/ЕО, за да гарантира, че 
държавите-членки позволяват търговия
на права на ползване на радиочестоти в 
рамките на ЕС в хармонизираните 
честотни ленти 790—862 MHz (800 
MHz-овата честотна лента), 880—915 
MHz, 925—960 MHz, 1710—1785 MHz, 
1805—1880 MHz, 1900—1980 MHz, 
2010—2025 MHz, 2110—2170 MHz, 
2,5—2,69 GHz и 3,4—3,8 GHz.

приеме приоритетно подходящи мерки 
съгласно член 9б, параграф 3от 
Директива 2002/21/ЕО, за да гарантира, 
че държавите-членки позволяват 
прехвърляне или отдаване под наем на 
права на ползване на радиочестоти в 
рамките на ЕС в една или повече от 
хармонизираните честотни ленти 790—
862 MHz (800 MHz-овата честотна 
лента), 880—915 MHz, 925—960 MHz, 
1710—1785 MHz, 1805—1880 MHz, 
1900—1980 MHz, 2010—2025 MHz, 
2110—2170 MHz, 2,5—2,69 GHz и 3,4—
3,8 GHz.

Or. en

Изменение 349
Robert Goebbels

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. За да се гарантира достъпът на 
всички граждани до модерни цифрови 
услуги, включително широколентови, 
по-специално в селски, отдалечени и 
слабо населени райони, държавите-
членки и Комисията осигуряват
достъпността на достатъчно честотни 
ленти за предоставянето на спътникови 
услуги, даващи възможност за интернет 
достъп и предоставяне на
аудиовизуално съдържание.
Отчитайки съответните проучвания 
във връзка със съвместимостта, 
може да се разгледа въпросът за 
техническа хармонизация на 
допълнителните честотни ленти в 
съответствие с Решение 676/2002/ЕО.

Or. en
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Изменение 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. За да се гарантира достъпът на 
всички граждани до модерни цифрови 
услуги, включително широколентови, 
по-специално в селски, отдалечени и 
слабо населени райони, държавите-
членки и Комисията осигуряват
достъпността на достатъчно честотни 
ленти за предоставянето на спътникови 
услуги, даващи възможност за интернет 
достъп и предоставяне на
аудиовизуално съдържание.
Отчитайки съответните проучвания 
във връзка със съвместимостта, 
може да се разгледа въпросът за 
техническа хармонизация на 
допълнителните честотни ленти в 
съответствие с Решение 676/2002/ЕО.

Or. en

Изменение 351
Leonidas Donskis

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. За да се гарантира достъпът на 
всички граждани до модерни цифрови 
услуги, включително широколентови, 
по-специално в отдалечени и слабо 
населени райони, държавите-членки и
Комисията могат да изследват
достъпността на достатъчно честотни 
ленти за предоставянето на 
широколентови спътникови услуги,
даващи възможност за интернет достъп.
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достъп на цена, сравнима с тази на 
наземния достъп.

Or. en

Изменение 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. За да се гарантира достъпът на 
всички граждани и предприятия до 
модерни цифрови услуги, включително 
широколентови, по-специално в 
отдалечените и слабо населени 
райони, държавите-членки и
Комисията следва да осигурят
достъпността на достатъчно честотни 
ленти за предоставянето на 
хармонизирани широколентови
спътникови услуги, които дават 
възможност за интернет достъп на цена, 
сравнима с тази на наземния достъп.

Or. en

Изменение 353
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако е необходимо, Комисията следва 
да осигури достъпността на 
допълнителни честотни ленти за 
предоставянето на хармонизирани
спътникови услуги за широколентов 
достъп, които да осигурят 
широколентови услуги на цялата 

6. За да се гарантира достъпът на 
всички граждани до модерни цифрови 
услуги, включително широколентови, 
по-специално в отдалечените и слабо 
населени райони, държавите-членки и
Комисията следва да осигурят
достъпността на достатъчно честотни 
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територия на ЕС, включително най-
отдалечените райони, като по този 
начин дават възможност за интернет 
достъп на цена, сравнима с тази на 
наземния достъп.

ленти за предоставянето на 
широколентови спътникови услуги, 
които дават възможност за интернет 
достъп на цена, сравнима с тази на 
наземния достъп.

Or. en

Изменение 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако е необходимо, Комисията следва 
да осигури достъпността на 
допълнителни честотни ленти за 
предоставянето на хармонизирани 
спътникови услуги за широколентов 

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

достъп, които да осигурят 
широколентови услуги на цялата 
територия на ЕС, включително най-
отдалечените райони, като по този 
начин дават възможност за интернет 
достъп.

Or. en

Изменение 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за решение
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 357
Catherine Trautmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. В сътрудничество с Комисията 
държавите-членки следва да проучат 
възможността за разширяване на 
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достъпността и използването на 
вътрешни базови станции („picocells“ 
и „femtocells“).

Or. en

Изменение 358
Ioan Enciu

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В сътрудничество с държавите-
членки, Комисията следва да провежда 
проучвания и да разглежда 
възможността за проектиране на схеми 
за разрешения, които биха допринесли 
за нисковъглеродна политика чрез 
спестяване на електроенергия при 
използването на радиочестотния 
спектър, както и чрез предоставяне на 
радиочестоти за безжични технологии с 
потенциал за подобряване на 
енергоспестяването, включително 
интелигентни електроразпределителни 
мрежи и интелигентни измервателни 
системи.

2. В сътрудничество с държавите-
членки, Комисията следва да провежда 
проучвания и да разглежда 
възможността за проектиране на схеми 
за разрешения, които биха допринесли 
за нисковъглеродна политика чрез 
спестяване на електроенергия при 
използването на радиочестотния 
спектър, както и чрез предоставяне на 
радиочестоти за безжични технологии с 
потенциал за подобряване на 
енергоспестяването и енергийната 
ефективност, включително 
интелигентни електроразпределителни 
мрежи и интелигентни измервателни 
системи.

Or. en

Изменение 359
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В сътрудничество с държавите-
членки Комисията следва да разшири 
проучванията, посочени в параграф 2, 
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с оглед на повишаването на 
ефективността на други 
разпределителни мрежи като 
например водоснабдителните мрежи.

Or. en

Изменение 360
Gunnar Hökmark

Предложение за решение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията следва да проучи 
потребността от радиочестоти за 
услуги, свързани с публична защита и 
оказване на помощ при бедствия 
(PPRD), и възможностите за 
споделено използване на 
радиочестоти с военна употреба и за 
използване на частни мрежи за PPDR, 
за да се гарантира предоставянето на 
достатъчно капацитет съгласно 
хармонизирани условия за подпомагане 
на разработването на услуги за
безопасност, свободното 
разпространение на съответни 
устройства, както и разработването на 
иновативни, оперативно съвместими 
решения за публична безопасност и 
защита, гражданска защита и оказване 
на помощ при бедствия.

Or. en

Изменение 361
Petra Kammerevert

Предложение за решение
Член 7 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки в 
сътрудничество с Комисията следва 
да гарантират предоставянето на 
достатъчно радиочестоти съгласно 
хармонизирани условия за подпомагане 
на разработването на услуги за 
безопасност, свободното 
разпространение на съответни 
устройства, както и разработването на 
иновативни, оперативно съвместими 
решения за публична безопасност и 
защита, гражданска защита и оказване 
на помощ при бедствия. Честотите, 
които се ползват за 
радиоразпръскване, остават 
незасегнати.

Or. de

Изменение 362
Hella Ranner

Предложение за решение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки в 
сътрудничество с Комисията следва 
да гарантират предоставянето на 
достатъчно радиочестоти съгласно 
хармонизирани условия за подпомагане 
на разработването на услуги за 
безопасност, свободното 
разпространение на съответни 
устройства, както и разработването на 
иновативни, оперативно съвместими 
решения за публична безопасност и 
защита, гражданска защита и оказване 
на помощ при бедствия. Честотите, 
които се ползват за 
радиоразпръскване, остават 
незасегнати.
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Or. de

Изменение 363
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 365

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Предложение за решение
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При необходимост Комисията 
следва да гарантира предоставянето на 
достатъчно радиочестоти съгласно 
хармонизирани условия за подпомагане 
на разработването на услуги за 
безопасност, свободното 
разпространение на съответни 

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

устройства, както и разработването на 
иновативни, оперативно съвместими 
решения за публична безопасност и 
защита, гражданска защита и оказване 
на помощ при бедствия.

Or. en

Изменение 367
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки и Комисията 
следва да гарантират достъпността 
на радиочестотния спектър за 
радиочестотна идентификация 
(RFID) и други технологии за 
безжични комуникации в интернет 
на нещата (IOT) и да работят в 
посока към стандартизация на 
комуникациите в интернет на 
нещата (IOT) в отделните държави-
членки.

Or. en

Изменение 368
Владимир Уручев

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Мерки, засягащи 
радиочестотните ленти, използвани 
от държавите-членки изключително 
и пряко за целите на тяхната 
обществена сигурност и отбрана.
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Когато определена мярка ще засегне 
радиочестотните ленти, използвани 
от дадена държава-членка 
изключително и пряко за целите на 
нейната обществена сигурност и 
отбрана, и когато освобождаването 
на тези радиочестотни ленти ще 
представлява прекомерна тежест, 
съответната държава-членка може 
да продължи да използва тези ленти 
за целите на обществената 
сигурност и отбраната до 
постепенното изтегляне от употреба 
на системите, работещи в тази 
лента към момента на 
нотифицирането на мярката за 
хармонизация. Съответната 
държава-членка своевременно 
уведомява Комисията за своето 
решение.

Or. en

Изменение 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата необходима
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра. Предоставяната 
информация следва да е достатъчно 
подробна, за да позволява чрез описа 
да се оценява ефективността на 
използването на радиочестотния 
спектър, както и да се определят
евентуални бъдещи нужди от 
радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 3 GHz. При 
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необходимост държавите-членки 
следва да предоставят информацията 
на база лицензи, в т.ч. частни 
ползватели и ползватели от 
публичния сектор, без това да засяга 
задържането на чувствителна или 
поверителна търговска информация.

Or. en

Изменение 370
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки следва да 
предоставят на Комисията цялата 
съответна информация за 
радиочестотните ленти, които биха 
могли да станат обект на бъдещо 
преразпределение, напр. поради 
неизползване или неефективно 
използване, или технологично 
развитие. Описът в резултат от 
това следва да помогне на Комисията 
да определи радиочестотните ленти, 
които биха могли да бъдат 
подходящи за хармонизация с оглед на
подпомагането на политиките на ЕС, 
посочени в настоящото решение. Той 
следва също така да насърчава 
иновациите и да засилва 
конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар в полза както на 
частните, така и на публичните 
потребители, като същевременно 
отчита потенциалните 
положителни и отрицателни 
въздействия върху съществуващите 
потребители на тези честотни 
ленти.

Or. en



AM\860614BG.doc 99/117 PE460.855v01-00

BG

Изменение 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и да определи бъдещата 
потребност от радиочестоти в ЕС. 
Като първоначална стъпка, 
въпросният опис следва да включва 
честоти в диапазона от 300 MHz до 3 
GHz.

Or. en

Изменение 372
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
целия радиочестотен спектър и на 
евентуални бъдещи нужди от 
радиочестоти в ЕС.

Or. en
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Изменение 373
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и на евентуални бъдещи нужди 
от радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 6 GHz.

Or. en
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Изменение 375
Henri Weber

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и на евентуални бъдещи нужди 
от радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 6 GHz.

Or. fr

Изменение 376
Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и на евентуални бъдещи нужди 
от радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 6 GHz.

Or. en



PE460.855v01-00 102/117 AM\860614BG.doc

BG

Изменение 377
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и на евентуални бъдещи нужди 
от радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 5 GHz.

Or. en

Изменение 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и на евентуални бъдещи нужди 
от радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 5 GHz.

Or. en
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Изменение 379
Paul Rübig

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и на евентуални бъдещи нужди 
от радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 5 GHz.

Or. en

Изменение 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията, подпомагана от 
държавите-членки, които следва да 
предоставят цялата съответна 
информация за използването на 
радиочестотния спектър, следва да 
създаде опис на текущото използване на 
спектъра и на евентуални бъдещи нужди 
от радиочестоти в ЕС, по-специално в 
диапазона от 300 MHz до 5 GHz.

Or. en
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Изменение 381
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Описът, предвиден в параграф 1, 
следва да позволява оценяване на 
техническата ефективност на 
съществуващите ползвания на 
радиочестотния спектър и 
идентифициране на неефективните 
технологии и приложения, 
неизползвани или неефективно 
използвани радиочестоти и 
възможности за споделяне на 
радиочестоти. В описа следва да са 

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

гарантира, че при неоптимално 
използване ще бъдат взети 
необходимите мерки, за да се 
постигне възможно най-ефективно 
натоварване. В описа следва да са 
взети предвид бъдещите нужди за 
радиочестоти въз основа на 
потребностите на потребители и 
оператори и възможността за посрещане 
на такива нужди.

Or. de

Изменение 383
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 384
Patrizia Toia

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 385
Pilar del Castillo Vera

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

възможности за споделяне на 
радиочестоти, въз основа на ясно 
определени и прозрачни критерии и 
методологии за оценка. В описа следва 
да са взети предвид бъдещите нужди за 
радиочестоти въз основа на 
потребностите на потребители и 
оператори и възможността за посрещане 
на такива нужди.

Or. en

Изменение 386
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 387
Henri Weber

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 388
Gaston Franco

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

възможности за споделяне на 
радиочестоти, въз основа на ясно 
определени и прозрачни критерии и 
методологии за оценка. В описа следва 
да са взети предвид бъдещите нужди за 
радиочестоти въз основа на 
потребностите на потребители и 
оператори и възможността за посрещане 
на такива нужди.

Or. fr

Изменение 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 390

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 391
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Описът, предвиден в параграф 1, 
следва да включва преглед на 
различните видове употреби на 
радиочестотния спектър от частни 
и публични потребители и да помага 
за идентифициране на честотни 
ленти, които биха могли да се 
предоставят или преразпределят с 
цел увеличаване на ефективността на 
тяхната употреба, насърчаване на 
иновациите и засилване на 
конкуренцията в рамките на 
вътрешнообщностния пазар в полза 

заличава се
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както на частните, така и на 
публичните потребители, като 
същевременно се вземат предвид 
потенциалните положителни и 
отрицателни въздействия върху 
съществуващите потребители на 
тези честотни ленти.

Or. en

Изменение 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Описът, предвиден в параграф 1, 
следва да включва преглед на 
различните видове употреби на 
радиочестотния спектър от частни и
публични потребители и да помага за 
идентифициране на честотни ленти, 
които биха могли да се предоставят или 
преразпределят с цел увеличаване на 
ефективността на тяхната употреба, 
насърчаване на иновациите и засилване 
на конкуренцията в рамките на 
вътрешнообщностния пазар в полза 
както на частните, така и на публичните 
потребители, като същевременно се 
вземат предвид потенциалните 
положителни и отрицателни 
въздействия върху съществуващите 
потребители на тези честотни ленти.

3. Описът, предвиден в параграф 1, 
следва да включва преглед на 
различните видове употреби на 
радиочестотния спектър от публични 
потребители и да помага за 
идентифициране на честотни ленти, 
които биха могли да се предоставят или 
преразпределят с цел увеличаване на 
ефективността на тяхната употреба, 
насърчаване на иновациите и засилване 
на конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар в полза както на 
частните, така и на публичните 
потребители, като същевременно се 
вземат предвид потенциалните 
положителни и отрицателни 
въздействия върху съществуващите 
потребители на тези честотни ленти, 
включително въздействията извън 
границите на Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 393
Lena Kolarska-Bobińska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При възможност, в описа, посочен 
в параграф 1, Комисията включва и 
информация относно използването на 
радиочестотния спектър от трети 
страни, съседни на държава-членка, 
която би могла да има пряко или 
непряко въздействие върху 
използването на спектъра в рамките 
на Съюза.

Or. en

Изменение 394

Philippe Lamberts от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията следва да проучи 
потенциала на технологиите за 
решетъчни мрежи за засилване на 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър 
посредством пилотни приложения.

Or. en

Изменение 395
Catherine Trautmann

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията следва да проучи 
потенциала на технологиите за 
безжични решетъчни мрежи (WMN) 
посредством пилотни приложения.

Or. en

Изменение 396
Giles Chichester

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 397
Gaston Franco

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕС следва да участва в 
международни преговори по въпроси в 
областта на радиочестотния 
спектър с цел защита на своите 
интереси, като действа в 

заличава се
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съответствие със 
законодателството на ЕС, 
включително, наред с други неща, 
принципите на вътрешните и 
външните компетенции на ЕС.

Or. fr

Изменение 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 399
Ioan Enciu

Предложение за решение
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да осигурят 
разрешаване в рамките на 
международните споразумения на 
цялостното използване на честотните 
ленти за целите, за които те са 
предназначени (designated) в 
европейската нормативна уредба, както 
и че достатъчен обем от подходящо 

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

защитен спектър е разполагаем за 
нуждите на изпълнението на 
секторните политики на ЕС.

Or. en

Изменение 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Предложение за решение
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 401
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за решение
Член 9 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 402
Jean-Pierre Audy

Предложение за решение
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При поискване ЕС следва да 
предоставя политическа и техническа 
подкрепа на държавите-членки при 
техните двустранни преговори със
съседни държави извън ЕС, 
включително кандидатстващи и 
присъединяващи се държави, за 
решаване на въпроси, свързани с 
координирането на радиочестотния 
спектър, които възпрепятстват 
държавите-членки да изпълняват своите 

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

държавите-членки да изпълняват своите 
задължения съгласно законодателството 
на ЕС по отношение на политиката в 
областта на спектъра и управлението на 
спектъра. ЕС също така следва да 
подкрепя усилията на трети държави за 
въвеждане на управление на спектъра, 
съвместимо с това на ЕС, с цел защита 
на целите на политиката на ЕС в 
областта на радиочестотния спектър.

Or. en


