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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния 
спектър
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0471),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0270/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
2011 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 2011 г.2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите  и на комисията по култура и образование (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази първа програма следва по- (4) Тази първа програма следва по-

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

специално да подкрепи стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и ориентиран към цялото 
общество растеж, предвид огромния 
потенциал на безжичните услуги за 
насърчаване на основаваща се на 
информацията икономика, за развиване 
и подпомагане на сектори, разчитащи на 
информационни и комуникационни 
технологии, и за преодоляване на
„цифровото“ информационно 
разделение. Тя също е ключов фактор в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, която има за цел 
да осигури бърз широколентов достъп 
до интернет в бъдещата, основаваща се 
на мрежи икономика на знанието, с 
амбициозна цел за покритие с 
универсален широколентов достъп. 
Предоставянето на широколентов 
достъп с възможно най-висока 
скорост и капацитет и 
гарантирането за всички на не по-
малко от 30 Mbps до 2020 г., а за поне 
половината от европейските 
домакинства – на широколентов 
достъп със скорост от поне 100 Mbps, 
е важно за насърчаването на 
икономическия растеж и глобалната 
конкурентоспособност,  като по този 
начин се постигат устойчивите 
икономически и социални ползи от 
цифров единен пазар. Програмата също 
следва да подкрепя и насърчава други 
секторни политики на ЕС, като тези за 
устойчива околна среда и икономическо 
и социално приобщаване на всички 
граждани на ЕС. Предвид значението на 
безжичните приложения за иновациите, 
тази програма също така е ключова 
инициатива в подкрепа на политиките 
на ЕС за иновации.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Първата програма трябва да 
постави основите за развитие, в 
рамките на което Съюзът може да 
поеме водеща роля по отношение на 
скоростта, мобилността, 
покритието и капацитета на 
широколентовия достъп. Тази водеща 
роля е от съществено значение за 
установяването на конкурентен 
единен пазар на цифровите 
технологии, който да служи като 
движеща сила за отварянето на 
вътрешния пазар за всички граждани 
на Съюза.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Както е подчертано в Програмата за 
цифровите технологии за Европа
(Digital Agenda for Europe), безжичните 
широколентови комуникации са важно 
средство за подобряване на
конкуренцията, потребителския избор 
и достъпа в селските и други райони, 
където инсталирането на кабелна 
широколентова връзка е трудно или 
икономически неизгодно. Въпреки това 
управлението на радиочестотния 
спектър може да повлияе на 
конкуренцията чрез промяна на ролята и 
мощта на участниците на пазара, 
например ако настоящи потребители 
получат неоправдани конкурентни 
предимства. Ограниченият достъп до 
радиочестотния спектър, по-специално 
когато определени радиочестоти 
започнат да се изчерпват, може да 
създаде пречка за навлизането на нови 
услуги или приложения и да затрудни 
иновациите и конкуренцията. Поради 
това придобиването на нови права за 
ползване на радиочестоти, включително 
чрез търгуване на спектъра или други 
транзакции между потребители, и 
въвеждането на нови гъвкави критерии 
за използването на радиочестоти могат 
да имат въздействие върху 
съществуващата конкурентна среда.

(9) Както е подчертано в Програмата за 
цифровите технологии за Европа, 
безжичните широколентови 
комуникации са важно средство за 
подобряване на общоевропейската 
конкуренция, потребителския избор и 
достъпа в селските и други райони, 
където инсталирането на кабелна 
широколентова връзка е трудно или 
икономически неизгодно. Въпреки това 
управлението на радиочестотния 
спектър може да повлияе на 
конкуренцията чрез промяна на ролята и 
мощта на участниците на пазара, 
например ако настоящи потребители 
получат неоправдани конкурентни 
предимства. Ограниченият достъп до 
радиочестотния спектър, по-специално 
когато определени радиочестоти 
започнат да се изчерпват, може да 
създаде пречка за навлизането на нови 
услуги или приложения и да затрудни 
иновациите и конкуренцията. Поради 
това придобиването на нови права за 
ползване на радиочестоти, включително 
чрез търгуване на спектъра или други 
транзакции между потребители, и 
въвеждането на нови гъвкави критерии 
за използването на радиочестоти могат 
да имат въздействие върху 
съществуващата конкурентна среда.
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Следователно, държавите-членки следва 
да предприемат подходящи ex ante или 
ex post регулаторни мерки (например 
действия за изменение на съществуващи 
права, за забрана на определени 
придобивания на права, за налагане на 
условия относно презапасяването с 
радиочестоти и ефективно използване 
като посочените в член 9, параграф 7 от 
Рамковата директива, за ограничаване 
на количеството радиочестоти за всеки 
оператор или за избягване на 
прекомерно натрупване на права), с 
оглед да се избягват изкривявания на 
конкурентната среда, в съответствие с 
принципите, залегнали в член 5, 
параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО
(Директивата за разрешенията) и член 1, 
параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО
(Директивата за GSM услугите).

Следователно, държавите-членки следва 
да предприемат подходящи ex ante или 
ex post регулаторни мерки (например 
действия за изменение на съществуващи 
права, за забрана на определени 
придобивания на права, за налагане на 
условия относно презапасяването с 
радиочестоти и ефективно използване 
като посочените в член 9, параграф 7 от 
Рамковата директива, за ограничаване 
на количеството радиочестоти за всеки 
оператор или за избягване на 
прекомерно натрупване на права), с 
оглед да се избягват изкривявания на 
конкурентната среда, в съответствие с 
принципите, залегнали в член 5, 
параграф 6 от Директива 2002/20/ЕО
(Директивата за разрешенията) и член 1, 
параграф 2 от Директива 87/372/ЕИО
(Директивата за GSM услугите).
Държавите-членки могат също така 
да предприемат мерки за 
постигането на едно по-равномерно 
разпределяне на радиочестоти между 
икономическите оператори, като 
запазват радиочестоти за нови 
участници в дадена честотна лента 
или група честотни ленти със сходни 
характеристики.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Комисията относно хармонизирана 
достъпност на информацията за 
използването на радиочестотния 
спектър в Общността изисква от 
държавите-членки да публикуват 
информация за правата на ползване, в 
ЕС има нужда от подробен опис на 
текущото използване на спектъра заедно 
с ефективна методика за преглед и 
оценка с цел подобряване на 
ефективността при използването на 
радиочестоти и радиооборудване, по-
специално в диапазона от 300 MHz до 6
GHz, но също и в диапазона от 6 GHz 
до 70 GHz, тъй като тези честоти 
добиват все по-голямо значение в 
резултат на бързото развитие на 
технологиите. Това би спомогнало за 
идентифициране на неефективни 
технологии и употреби в частния и 
публичния сектор, както и неизползвани 
предоставени радиочестоти и 
възможности за споделяне и за оценка 
на бъдещи нужди на потребителите и 
бизнеса.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с целите на 
водещата инициатива на Комисията —
Програмата за цифровите технологии в 
Европа (the Digital Agenda for Europe), 
безжичните широколентови
комуникации биха могли да допринесат 
значително за икономическото 
възстановяване и растеж, ако се 
осигурят достатъчно радиочестоти, 
правата за ползване се предоставят 
бързо и се разреши търговия с цел 

(12) В съответствие с целите на 
водещата инициатива на Комисията —
Програмата за цифровите технологии в 
Европа, безжичните широколентови
услуги биха могли да допринесат 
значително за икономическото 
възстановяване и растеж, ако се 
осигурят достатъчно радиочестоти, 
правата за ползване се предоставят 
бързо и се разреши търговия с цел 
приспособяване към развитието на 
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приспособяване към развитието на 
пазара. Програмата за цифровите 
технологии за Европа призовава за 
достъп на всички граждани на ЕС до 
широколентови комуникации със 
скорост поне 30 Mbps до 2020 г. Поради 
това радиочестотният спектър, който 
вече е предназначен (designated) за 
съответно ползване, следва до 2012 г. 
да бъде разрешен за наземни 
комуникации за гарантиране на лесен 
достъп до безжични широколентови 
комуникации за всички, по-специално в 
рамките на честотните ленти, 
определени в Решения 2008/477/ЕО, 
2008/411/ЕО и 2009/766/ЕО на 
Комисията. Спътников широколентов 
достъп на приемлива цена би могъл да е 
бързо и приложимо решение за 
допълване на наземните широколентови 
услуги и гарантиране на покритие в най-
отдалечените райони на ЕС.

пазара. Програмата за цифровите 
технологии за Европа призовава за 
достъп на всички граждани на ЕС до 
широколентови комуникации със 
скорост поне 30 Mbps до 2020 г. Поради 
това радиочестотният спектър, който 
вече е хармонизиран, следва до 2012 г. 
да бъде разрешен за наземни 
комуникации за гарантиране на лесен 
достъп до безжични широколентови 
комуникации за всички, по-специално в 
рамките на честотните ленти, 
определени в Решения 2008/477/ЕО, 
2008/411/ЕО и 2009/766/ЕО на 
Комисията. Спътников широколентов 
достъп на приемлива цена би могъл да е 
бързо и приложимо решение за 
допълване на наземните широколентови 
услуги и гарантиране на покритие в най-
отдалечените райони на ЕС.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Един европейски пазар, на който 
близо 500 милиона души са свързани 
към високоскоростни широколентови 
комуникации, би действал като 
движеща сила за развитието на 
вътрешния пазар, като създава 
уникална в световен мащаб критична 
маса от ползватели, предоставя нови 
възможности за всички региони, 
повишена стойност на всеки един 
ползвател, а на Европа –
способността да се превърне във 
водеща в света икономика на 
знанието. Бързото разпространение 
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на широколентовите комуникации е 
изключително важно за развитието 
на европейската производителност и 
за появата на нови и малки 
предприятия, които могат да бъдат 
водещи в различни сектори, като 
например в здравеопазването, 
производството и сектора на 
услугите.

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Преносът на данни по мобилни 
мрежи се увеличава с бързи темпове, 
като понастоящем се удвоява всяка 
година. С тези темпове, които 
вероятно ще се запазят през 
следващите години, преносът на 
данни по мобилни мрежи ще се 
увеличи близо 40 пъти от 2009 до 2014 
г. Това увеличение се дължи в голяма 
степен на преноса на 
видеоматериали, който ще 
представлява 66 % от целия обем на 
преноса на данни по мобилни мрежи 
през 2014 г. За целите на 
управлението на този експоненциален 
растеж ще бъдат необходими редица 
действия от страна на 
регулаторните органи и участниците 
на пазара, включително 
допълнително хармонизиране на 
разпределението на радиочестотите 
за безжичните широколентови 
комуникации, повишаване на 
ефективността при ползването на 
радиочестотния спектър и 
разтоварването на част от преноса 
към безжични мрежи посредством 
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устройства с двойна употреба.

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Според оценките на 
Международния съюз по 
далекосъобщенията (ITU) през 2020 г. 
бъдещите потребности по
отношение на диапазона на 
радиочестотите за развитието на 
системите IMT-2000 (International 
Mobile Telecommunications-2000) и 
IMT-advanced (т.е. мобилни 
комуникации 3G и 4G) ще обхванат 
диапазона между 1280 и 1720 MHz за 
сектора на частните мобилни услуги
за всеки регион от ITU, в това число 
Европа. Ако не бъдат освободени 
допълнителни радиочестоти, за 
предпочитане хармонизирани на 
глобално равнище, новите услуги и 
икономическият растеж ще бъдат 
възпрепятствани от ограничения, 
свързани с капацитета на мобилните 
мрежи. 

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) 800 MHz-овата честотна лента е 
оптимална за покритие на големи 

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

райони с безжични широколентови 
услуги. Като се надгражда върху 
хармонизирането на техническите 
условия съгласно Решение 2010/267/ЕС 
и върху Препоръка на Комисията от 28 
октомври 2009 г. за преустановяване на 
аналоговото разпръскване до 1 януари 
2012 г. и предвид бързите развития в 
националното регулиране, до 2013 г. 
тази честотна лента следва да се 
предостави за електронни съобщения в 
ЕС. Като се вземе предвид капацитета 
на 800 MHz-овата честотна лента за 
предаване на сигнал над големи площи, 
към правата следва да се добавят 
задължения за покритие при спазване 
на принципите за неутралност по 
отношение на технологиите и 
услугите. Следва да бъдат освободени 
допълнителни радиочестоти за 
безжични широколентови услуги в 1,5 
MHz-овата  честотна лента (1452–
1492 MHz) и 2,3 GHz-овата  честотна 
лента (2300–2400 MHz), за да се 
удовлетвори повишаването на 
търсенето на пренос по мобилни 
мрежи. Следва да се оцени 
възможността за допълнително 
разпределяне на радиочестоти за 
мобилни услуги, като например 700 
MHz-овата  честотна лента (694–790 
MHz), в зависимост от бъдещите 
потребности от капацитет за 
безжични широколентови услуги и 
наземна телевизия.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Подобно на стандарта за GSM, 
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който беше успешно възприет по цял 
свят благодарение на своевременната 
и решителна общоевропейска 
хармонизация, Съюзът следва да има 
за цел определянето на глобален 
дневен ред за бъдещото 
преразпределяне на 
радиочестотните, по-специално по 
отношение на най-ефективната част 
от спектъра. Споразуменията в 
рамките на Световната 
радиоконференция през 2016 г. ще 
бъдат от основно значение за 
осигуряването на глобалната 
хармонизация и координация със 
съседни трети страни.

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Увеличаването на 
възможностите за мобилни 
широколентови комуникации е 
изключително важно, за да се 
предоставят на сектора на 
културата нови платформи за 
разпространение и по този начин се 
проправи пътят за успешно бъдещо 
развитие на сектора. Изключително 
важно е доставчиците на наземни 
телевизионни услуги и другите 
участници да могат да поддържат 
съществуващите услуги, когато 
допълнителна част от спектъра бъде 
освободена за безжични услуги. 
Разходите по миграцията, породени 
от отварянето на допълнителни 
радиочестоти, могат да бъдат 
покрити чрез лицензионни такси, 
като така се даде възможност на 
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разпространителите да разполагат 
със същите възможности, с които се 
ползват понастоящем в други 
диапазони от радиочестотния 
спектър.

Or. en

Изменение 13

Предложение за решение
Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) Системите за безжичен достъп, 
включително радиомрежите за 
местен достъп, се разрастват над 
разпределените понастоящем без 
изисквания за лиценз радиочестоти 
от 2,4 GHz и 5 GHz. За да се създадат 
условия за следващото поколение 
безжични технологии, са необходими 
например по-широки канали, 
позволяващи скорости над 1 Gbps.  

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като общият подход и 
икономиите от широкомащабност са от 
ключово значение за развитието на 
широколентовите комуникации на 
територията на ЕС и за предотвратяване 
на нарушаване на конкуренцията и на 
разпокъсаност на пазара сред 
държавите-членки, чрез съгласувани 
действия на държавите-членки и 

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

Комисията биха могли да се определят 
някои условия по отношение на 
разрешенията и процедурите. Такива 
условия биха могли да включват 
задължения за покритие, размер на 
блока от радиочестоти, график на 
предоставянето на права, достъп до 
оператори на виртуални мобилни мрежи
(MVNO) и срок на валидност на правата 
на ползване. На фона на значението на 
търговията с радиочестоти за 
подобряване на ефективността при 
използването на радиочестотния 
спектър, улесняване появата на 
общоевропейски оператори и развитие 
на вътрешния пазар за безжично 
оборудване и услуги, тези условия 
следва да се прилагат за честотни ленти, 
които са разпределени за безжични 
комуникации и чиито права на ползване 
могат да се прехвърлят или отдават под 
наем.

Or. en

Изменение 15

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Допълнителни радиочестоти могат 
да са необходими на други сектори като 
транспорта (за системите за безопасност 
за управление и информационни 
системи), научноизследователска и 
развойна дейност, гражданска защита и 
оказване на помощ при бедствия, 
електронно здравеопазване и 
електронно приобщаване.
Оптимизирането на синергиите между 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър и 
научноизследователската и развойна 
дейност, както и извършването на 

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

проучвания на радиосъвместимостта 
между различни потребители на 
радиочестоти следва да подпомогнат 
иновациите. Съответните 
изследователски организации следва 
да помогнат при разработването на 
техническите аспекти на регулирането 
на спектъра, по-специално чрез 
осигуряване на средства за тестване с 
цел проверка на моделите на 
смущаване, свързани със 
законодателството на ЕС. Освен това 
резултати от изследвания по Седмата 
рамкова програма изискват преглед на 
нуждите от радиочестоти на проекти, 
които могат да имат голям 
икономически или инвестиционен 
потенциал, по-специално за малки и 
средни предприятия, например мислещо 
радио (cognitive radio) или електронно 
здравеопазване. Следва да се гарантира 
и подходяща защита срещу вредни 
смущения за подпомагане на 
научноизследователската и развойна 
дейност.

Or. en

Изменение 16

Предложение за решение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Държавите-членки могат също да
се нуждаят от помощ за 
координиране на честоти при 
двустранни преговори със съседни
държави извън ЕС, включително
присъединяващи се или 
кандидатстващи държави, за 
изпълняване на своите задължения в 
рамките на ЕС по въпросите за 
координирането на честоти. Това следва 
да спомогне и за избягване на вредни 

(22) Държавите-членки се насърчават
да продължават двустранните
преговори със съседни трети страни, 
включително страни кандидатки и 
потенциални кандидатки, с цел 
изпълнение на своите задължения в 
рамките на ЕС по въпросите за 
координирането на честоти, както и 
постигане на споразумения, които 
могат да създадат положителен 
прецедент за други държави-членки.
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смущения, подобряване на 
ефективността при ползването на 
спектъра и сближаване на използването 
на спектъра дори отвъд границите на 
ЕС. Особено наложително е да се 
предприемат действия в честотните 
ленти от 800MHz и 3,4—3,8 GHz за 
преминаването към клетъчни 
широколентови технологии и за 
хармонизирането на радиочестотния 
спектър, необходим за 
осъвременяването на контрола на 
въздушното движение.

Съюзът предоставя политическа и 
техническа подкрепа на държавите-
членки при техните двустранни 
преговори с трети страни, по-
специално съседни страни, 
включително страни кандидатки и 
потенциални кандидатки. Това следва 
да спомогне и за избягване на вредни 
смущения, подобряване на 
ефективността при ползването на 
спектъра и сближаване на използването 
на спектъра дори отвъд границите на 
ЕС. Особено наложително е да се 
предприемат действия в честотните 
ленти от 800MHz и 3,4—3,8 GHz за 
преминаването към клетъчни 
широколентови технологии и за 
хармонизирането на радиочестотния 
спектър, необходим за 
осъвременяването на контрола на 
въздушното движение.

Or. en

Изменение 17

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 18

Предложение за решение
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 19

Предложение за решение
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20
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Предложение за решение
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21

Предложение за решение
Член 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) гарантиране на развитието на
вътрешния пазар и цифровите услуги
чрез осигуряване на ефективна 
конкуренция при равнопоставени 
условия и чрез насърчаване появата на 
общоевропейски оператори.

Or. en
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) насърчаване на хармонизацията на 
използването на радиочестоти 
навсякъде в Съюза в съответствие с 
необходимостта да се гарантира 
ефикасно и ефективно използване.

Or. en
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Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) насърчаване на ефективното 
управление и използване на 
радиочестотния спектър с цел 
удовлетворяване на нарастващата 
потребност от използване на 
честоти;

Or. en

Изменение 25

Предложение за решение
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) осигуряване на разпределението на 
достатъчен и подходящ радиочестотен 
спектър за безжични услуги, 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 нарастващото търсене по 
отношение на преноса на данни по 
мобилни мрежи и по този начин се 
даде възможност за развитието на 
частни и публични услуги;

Or. en

Изменение 26
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Предложение за решение
Член 3 – буква a а) (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 
имат достъп до широколентови 
комуникации със скорост от поне 30 
Mbps, и се даде възможност Съюзът 
да разполага с широколентов достъп с 
възможно най-висока скорост и 
капацитет;

Or. en

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аб) създаване на необходимите 
условия, за да може Съюзът да поеме 
водеща роля в областта на 
безжичните широколентови 
електронни съобщителни услуги чрез 
освобождаване на достатъчно 
допълнителен радиочестотен 
спектър в най-ефективните от 
икономическа гледна точка честотни 
ленти, за да се осигури широк достъп 
до тези услуги;

Or. en
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ав) осигуряване на възможности 
както за търговския сектор, така и за 
обществените услуги чрез увеличен 
капацитет за мобилни 
широколентови комуникации;

Or. en

Изменението не се нуждае от допълнителни разяснения.

Изменение 29

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 последователното прилагане на 
принципите на неутралност по 
отношение на технологиите и услугите 
и чрез подходяща регулаторна 
предвидимост, отварянето на 
хармонизиран радиочестотен спектър 
за нови напредничави 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 30

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, или 
чрез предоставяне на честоти по 
начин, който коригира изкривявания 
на пазара;

Or. en

Изменение 31

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 и 
пълноценно използване на потенциала
на вътрешния пазар, за да се 
насърчават икономическият растеж 
и икономиите от обхвата и мащаба 
на равнището на Съюза чрез засилване 
на координацията и хармонизирането на 
техническите условия за използването и 
достъпността на радиочестотния 
спектър, съобразно нуждите; 

Or. en
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Изменение 32

Предложение за решение
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 33

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, като се даде 
възможност за развитието на нови 
технологии от типа на мислещото 
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радио (cognitive radio).

Or. en

Изменение 34

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 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 посочва най-добри 
практики и насърчава обмена на 
информация за такива честотни 
ленти и разработва указания за 
условия и процедури за разрешения за 
такива честотни ленти, например
условия за споделяне на 
инфраструктура и покритие, което се 
постига чрез прилагане на 
принципите за неутралност по 
отношение на технологиите и 
услугите;

Or. en

Изменение 35

Предложение за решение
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато е необходимо с цел 6. С цел гарантиране на ефективното 
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гарантиране на ефективното използване 
на правата за радиочестоти и избягване 
на презапасяването с радиочестоти, 
държавите-членки следва да
предприемат подходящи мерки, 
включително финансови глоби или
оттегляне на права.

използване на правата за радиочестоти и 
избягване на презапасяването с 
радиочестоти, държавите-членки по 
целесъобразност предприемат 
подходящи мерки, включително 
финансови санкции, използване на 
инструменти под формата на 
парични стимули и оттегляне на права.

Or. en

Изменение 36

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 вътрешнообщностния 
пазар или в съществена част от него. 

Or. en

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) Държавите-членки могат да 
предприемат мерки за постигането 
на по-равномерно разпределяне на 
радиочестоти между 
икономическите оператори, като 
запазват радиочестоти за нови 
участници в дадена честотна лента 
или група честотни ленти със сходни 
характеристики;
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Or. en

Изменение 38

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 
гарантират, че процедурите за 
разрешение и подбор на водят до 
забавяния и насърчават ефективна 
конкуренция, като отчитат всички 
възможни антиконкурентни 
последици в интерес на гражданите и 
потребителите в Съюза.

Or. en

Изменение 39

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 предприемат всички 
необходими стъпки за гарантиране на 
това, че в рамките на ЕС се разпределя 
достатъчно хармонизиран 
радиочестотен спектър за целите на 
покритие и капацитет, което ще 
позволи на Съюза да разполага с 
широколентов достъп с най-високата 
скорост на в света, за да се гарантира, 
че безжичните приложения и водещата 
позиция на Европа в новите услуги 
допринасят ефективно за икономически 
растеж, постигане на целта всички 
граждани да имат достъп до 
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широколентови комуникации със 
скорост, не по-малка от 30 Mbps до 
2020 г.

Or. en

Изменение 40

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 слуги, 
които разполагат със същия достъп 
до този радиочестотен спектър при 
условията, посочени в споменатите 
решения на Комисията.

Or. en

Изменение 41

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, 

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, 
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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.

установени съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО. Само в 
случаите, надлежно обосновани 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 
нарастващото търсене на безжични 
широколентови комуникации.

Or. en

Изменение 42

Предложение за решение
Член 6 - параграф 3 а (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, 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-
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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 43

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 държавите-
членки Комисията осигурява
насърчаване на предоставянето на 
достъп до широколентово съдържание и 
услуги посредством честотния диапазон 
790—826 MHz (800 MHz) в слабо 
населени райони, например чрез 
задължения за покритие, което се 
постига чрез прилагане на 
принципите за неутралност по 
отношение на технологиите и 
услугите; 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. en
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Изменение 44

Предложение за решение
Член 6 - параграф 4 а (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, с 
цялата честотна лента от 5GH.
Комисията се приканва да следва 
приетата програма за хармонизация 
на съответните международни 
форуми, особено на Световните 
конференции по въпросите на 
радиосъобщенията на 
Международния съюз по 
далекосъобщения (МСД).

Or. en

Изменение 45

Предложение за решение
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 46

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. С цел да гарантира, че всички 
граждани имат достъп до 
напредничави цифрови услуги, 
включително широколентови услуги, 
по-специално в отдалечени и слабо 
населени райони, държавите-членки и
Комисията осигуряват достъпността на 
достатъчно честотни летни за 
предоставянето на широколентови 
спътникови услуги, даващи възможност
за интернет достъп. 

Or. en

Изменение 47

Предложение за решение
Член - 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -7
Нужди от радиочестотен спектър за 
други политики в областта на 
безжичните комуникации
С цел да подкрепят по-нататъшното 
развитие на иновативни 
аудиовизуални медии и други услуги за 
европейските граждани, като 
отчитат икономическите и 



PE454.746v01-00 36/42 PR\852716BG.doc

BG

социалните ползи от един цифров 
единен пазар, държавите-членки в 
сътрудничество с Комисията 
гарантират наличието на 
достатъчно честотни ленти за 
спътниково и наземно предоставяне 
на подобни услуги.

Or. en

Изменение 48

Предложение за решение
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нужди от радиочестотен спектър за 
определени политики на ЕС

Нужди от радиочестотен спектър за 
други специфични политики на ЕС

Or. en

Изменение 49

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 предоставят
цялата съответна информация за 
използването на радиочестотния 
спектър, създава опис на текущото 
използване на спектъра и определя 
бъдещото търсене на радиочестоти в 
ЕС. Като първоначална стъпка този 
опис съдържа честотите в диапазона 
от 300 MHz до 6 GHz, които ще бъдат 
последвани от честотите от 6 GHz 
до 70 GHz.

Or. en
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Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Описът включва също така доклад 
относно мерките, предприети от 
държавите-членки с цел прилагане на 
решенията на равнище ЕС по 
отношение на хармонизацията и 
използването на определени 
честотни ленти.

Or. en

Изменение 51

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. ЕС подпомага с политическа и 
техническа подкрепа 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 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
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Изменение 52

Предложение за решение
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2015 г. Комисията 
следва да извърши преглед на 
прилагането на настоящата програма за 
политика в областта на радиочестотния 
спектър и да докладва на Европейския 
парламент и Съвета за разработените 
действия и приетите мерки съгласно 
настоящото решение.

До декември 2015 г. Комисията 
извършва преглед на прилагането на 
настоящата програма за политика в 
областта на радиочестотния спектър.
Комисията докладва ежегодно на 
Европейския парламент и Съвета за 
разработените дейности и приетите 
мерки съгласно настоящото решение.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз е най-голямата световна икономика. Нито САЩ, нито Китай са по-
големи, противно на твърденията, които обикновено се заявяват по време на споровете 
за това, кой е и кой ще бъде на първо място в световната икономика. Разликата е там, че 
САЩ и Китай имат по-големи пазари, поради което предлагат по-добри предпоставки 
за конкуренция, конкурентоспособност, нови услуги, продукти и иновации. 
Необходимостта от единен вътрешен пазар е от решаващо значение за това, Европа да 
поеме водеща роля в световната икономика, със специално внимание върху сектора на
услугите и икономиката на знанието. Парадоксът се състои в това, че колкото повече 
европейската икономика се превръща в икономика на знанието, толкова по-малко 
вътрешният пазар предлага възможности за европейските предприятия. 

Програмата за цифровите технологии и цифровата икономика могат да служат като 
движеща сила за създаването на истински вътрешен пазар във всички дялове от нашата 
икономика. Това изисква способност да се поеме водеща роля по отношение на 
широколентовите комуникации и използването на интернет. Изключително важно е 
европейският телекомуникационен сектор да си възвърне водещата роля на глобално 
равнище, за да бъде сред водещите в развитието на информационните технологии като 
такива и появата на нови услуги и приложения. Но това е дори още по-важно, от 
решаващо значение, за да се създаде стимул за по-висока производителност, 
сближаване, конкурентоспособност и достъп до един единен пазар на европейската 
промишленост като цяло. 

Докладчикът решително застъпва становището, че Европа трябва да има водеща роля в 
този процес на промяна, като създава най-добрите възможности за една 
конкурентоспособна европейска икономика на знанието, която се характеризира с 
жизненост, промяна и иновации. Това изисква достъп до интернет и широколентови 
приложения с най-добър капацитет и най-висока скорост. 

Понастоящем Европа изостава от други глобални актьори, като същевременно САЩ и 
Китай освобождават големи диапазони от радиочестотния спектър, за да дадат 
възможност за бързото разработване на нови услуги и за високи скорости за мобилен 
интернет, предоставящ на техните граждани свързване с висок капацитет. 

Нашата цел трябва да бъде да направим Европа най-добра и да направим това, което е 
най-доброто за Европа: отварянето на нови услуги и увеличаването на преноса по 
мобилни мрежи, предоставящи основа за нови възможности за култура и съдържание, 
радио- и телевизионно разпръскване и публични услуги в рамките на широколентовите 
комуникации, и същевременно осигуряването на равни възможности за излъчване още 
от днес.

Целите, определени от Програмата за цифровите технологии, гласят: широколентово 
покритие от 2013 г. за всички граждани на Европа, а до 2020 г. – високоскоростно 
покритие до 30 Mbps или повече (до 100 Mbps за половината от домакинствата в 
Европа). Тези цели трябва да се разглеждат като минимум, а стремежите и целите на 
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политиката в областта на радиочестотния спектър трябва да допринасят за това, Европа 
да разполага с широколентов достъп с най-добър капацитет и най-висока скорост в 
света. Нашата цел трябва да бъде да превърнем Европа в лидер в развитието в тази 
област, като по този начин я превърнем в лидер в областта на телекомуникациите, 
както и в разработването на нови услуги и използването на по-високата 
производителност на напредничавите широколентови услуги. 

За сравнение, според националния план на Южна Корея  свързването със скорост от 
1 000 Mbps (един гигабайт) трябва да бъде ежедневие до 2012 г. Южна Корея вече е 
сред водещите при сегашната средна скорост на свързване от 12 Mbps (понастоящем в 
Европа едва 18 % от връзките са над 10 Mbps). ЕС трябва да бъде в състояние да се 
конкурира с всички региони в света, за да бъде на първо място.

Безжичните широколентови комуникации са изключително важни, за да се гарантира 
на всички граждани наличието на нови и иновативни услуги. Европа не може да 
изостава. Изглежда очевидно, че тази цел не може да се постигне чрез използване на 
оптични влакна, чието инсталиране изисква значителни инвестиции, а чрез 
използването на комбинация от наличните безжични технологии с цел разширяване на 
покритието на широколентовите комуникации (радио наземни, кабелни, влакнести или 
спътникови системи), което да обхване цялата територия на Общността, включително 
селските и периферните райони, и да даде на пазара възможността да избира по-
ефективната технология от гледна точка на разходите за операторите и гражданите. 

Без безжични широколентови платформи е невъзможно постигането на 100 % 
покритие. Ние следва да се адаптираме към развитието на технологиите и променящите 
се зрителски модели и да гарантираме, че телевизията е достъпна на всички платформи, 
в това число мобилни.

Търсенето на честотен диапазон от страна на потребителите се увеличава много бързо. 
Полагането на оптични влакна (фиксирани линии) е скъпо и няма да може да отговори 
изцяло на търсенето на честотен диапазон. 
Различни източници твърдят, че  до 2013 г. преносът на данни ще се удвоява всяка 
година или че ще се увеличи шест пъти между 2008 и 2013 г. През 2009 г. броят на 3G 
абонатите в 27-те държави-членки на ЕС е нараснал до 166 милиона, което надхвърля 
броя на фиксирани широколентови линии в рамките на ЕС. Базираният в Обединеното 
кралство оператор „O2“ съобщи, че през 2009 г. преносът на данни по мобилни мрежи в 
Европа се е удвоявал на всеки три месеца; „Telecom Italia“ обяви, че неговият мобилен 
пренос е нараснал с 216 % от средата на 2008 г. до средата на 2009 г.. „AT&T“съобщи, 
че неговият мобилен пренос се е увеличил с 5 000% за последните 3 години. Главният 
изпълнителен директор на „Ericsson“ прогнозира, че 50 милиарда устройства да бъдат 
свързани до 2020 г. Според проучването „Visual Networking Index“ на Сиско, в световен 
мащаб преносът на данни по мобилни мрежи ще се удвоява всяка година до 2014 г., 
увеличавайки се 39 пъти между 2009 и 2014 г.

От това следва и причината, поради която Европа трябва да освободи повече 
радиочестотен спектър за безжични широколентови комуникации. Това трябва и може 
да бъде направено при отчитане на излъчването в момента, като се осигурят същите 
възможности за разпространителите, каквито съществуват и днес, и се обезщетяват 
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евентуални разходи за миграция, когато е необходимо. Възможностите за мобилни 
широколентови комуникации трябва да са такива, че разпространението и културата да 
бъдат естествена част от развитието на безжичните услуги. 

1. Общи бележки

Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 
година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността 
между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и 
услуги в съображение 28 определя компетентността на държавите-членки относно 
функциите за управление на радиочестотния спектър, но стратегическото планиране, 
координацията и, при необходимост, хармонизирането на общностно равнище могат да 
спомогнат да се гарантира, че се извлича максимална полза от вътрешния пазар. 

За тази цел следва да бъдат създадени многогодишни законодателни програми за 
политика в областта на радиочестотния спектър, така че те да определят насоките на 
политиката и целите за стратегическото планиране и хармонизирането на използването 
на радиочестотния спектър в Общността. 

Петгодишната програма за политика в областта на радиочестотния спектър, 
представена на 20 септември 2010 г. от Европейската комисия, има за цел да гарантира, 
че част от цифровите дивиденти от прехода от аналогови към цифрови технологии е на 
разположение за безжични широколентови услуги в целия ЕС за постигането на 
хармонизирано използване на честотната лента от 800 MHz (790-862 MHz).  
Предложението припомня някои позиции, които вече бяха изразени от Европейския 
парламент преди няколко месеца с приемането на доклада относно „Нова програма за 
цифровите технологии за Европа: 2015.eu“ (доклад „Del Castillo“ A7-0066/2010).

Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър насочва към по-тясно 
взаимодействие между императивите на вътрешния пазар и избора на стратегически 
приоритети на ЕС в областта на радиочестотния спектър, планирането и мерките за 
хармонизация, като в същото време предлага на частните субекти, операторите, 
производителите, потребителите и органите на публичната администрация сигурността 
да разполагат с дългосрочна политика и програми, основани на набор от устойчиви 
законодателни мерки. 

Предложението за решение относно програмата за политика в областта на 
радиочестотния спектър се основава на член 114 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) във връзка със създаването на вътрешния пазар и отчита 
принципите на субсидиарност и пропорционалност. Като признават, че 
радиочестотният спектър е национален ресурс, стратегическите цели, определени от 
член 3 от предложението (за осигуряване на достатъчен радиочестотен спектър за 
постигане на стратегическите цели на ЕС, подобряване на използването на 
радиочестотния спектър чрез гъвкаво използване с цел гарантиране на ефективна 
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конкуренция при използването на спектъра) изискват координиран подход на 
европейско равнище.

Член 5 от ДФЕС определя принципа на субсидиарност като един от основните за 
Съюза, за да изрази правомощията на държавите-членки с компетентността на ЕС. 
Директивата за по-добро регулиране признава компетентността на държавите-членки 
по отношение на управлението на радиочестотния спектър при условието за 
хармонизация на равнище ЕС по целесъобразност, когато това е най-добрият начин за 
постигане на ползите от вътрешния пазар. 

Съществува ясно разграничение между техническа хармонизация от страна на 
Европейската комисия посредством техническите мерки за прилагане и законодателна 
хармонизация, която изисква конкретна оценка на условията за субсидиарност.

2. Конкретни бележки 

Цели на политиката (член 3), 

Важно е да се гарантира, че се предоставят достатъчно честотни ленти за целите на 
капацитета и покритието по такъв начин, че да може да се отговори на повишеното 
търсене на пренос на данни по мобилни мрежи и всички граждани на ЕС да имат 
достъп до високоскоростни широколентови комуникации, както е посочено в 
програмата за цифрови технологии. Европа трябва да бъде амбициозна и да се стреми 
към предоставянето поне на 1200 MHz за безжични услуги. 

Радиочестотен спектър за безжични широколентови комуникации (член 6)

Докладчикът счита, че е от решаващо значение да се запазят непроменени датите, 
определени от Комисията (например честотната лента от 800 MHz да бъде достъпна за 
електронни съобщителни услуги до 1 януари 2013 г.). Всяко изключение или дерогация 
трябва да бъде предоставяно единствено по чисто технически причини, като трябва да 
се отчитат специфичните нужди за целите на сигурността и отбраната. Честотните 
ленти, които вече са определени от Комисията, следва да бъдат освободени до 1 януари 
2012 г. съгласно предложението на Комисията. 

Съюзът трябва да полага усилия за предоставянето на повече радиочестоти за мобилни 
услуги, с цел за поне 1200 MHz. Необходимо е да се установят правилните принципи, 
които могат да позволят освобождаването на допълнителни честотни ленти в бъдеще. 

Има няколко проблема, на които може да се обърне внимание, като най-очевидният от 
тях са разходите за освобождаване на честотната лента. Задължение на държавите-
членки е да обезщетяват съответните участници за допълнителни разходи, когато това е 
необходимо.  


