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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0816/2009, внесена от F. A. O., с италианско гражданство, 
относно лицензионната такса за използване на предаватели PMR446

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в Италия се плаща лицензионна такса от 12 евро 
(съобщение за предназначение) за използването на предаватели 446 PMR (частно 
мобилно радио), които използват честотата UHF 446.0 - 446.1. Той твърди също така, че 
италианската полиция не успява да контролира тези честоти по подходящ начин и че 
съответните правни разпоредби се нарушават.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

От предоставената в петицията информация изглежда, че използването на честотата 
UHF 446.0 - 446.1 (граждански честотни ленти) от предаватели 446 PMR (частно 
мобилно радио) подлежи на издаване на общо разрешение в Италия. Изглежда също 
така, че потребителите на такива предаватели заплащат годишна такса от 12 евро.

Издаването на разрешение и таксите за използване на честотата UHF 446.0 - 446.1 от 
предаватели 446 PMR не влизат в обхвата на Директива 2002/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните 
съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“)1. Както е посочено в 
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съображение 5 на Директивата за разрешение, „настоящата директива се прилага 
единствено за предоставянето на права за използване на радиочестоти, когато то е 
свързано с предоставяне на електронна съобщителна мрежа или услуга, обикновено 
срещу заплащане. Използването на терминални радиоустройства за лични нужди, което 
се основава на не основното използване на определени радиочестоти от потребител, без 
това да е свързано с икономическа дейност, като например използването на 
гражданските честотни ленти от радиолюбители, не се смята за предоставяне на 
електронна съобщителна мрежа или услуга и следователно не е предмет на настоящата 
директива.“ В същото време регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщения не 
забранява на държавите-членки да поставят определени изисквания за издаване на 
разрешение за използването на радиооборудване в съответствие с Директива 1999/5/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното 
оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на 
тяхното съответствие1.

Съгласно член 105, параграф 1, буква п) от италианския Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche (DLGS 259/03) оборудване, което използва честоти от колективен тип за 
късочестотни гласови съобщения, включително оборудване за съобщения в 
„гражданските честотни ленти – СВ“ може да бъде използвано без ограничения. Но 
използването на оборудване в гражданските честотни ленти подлежи на определени 
условия и изисква издаване на общо разрешение за частно използване. Във връзка с 
общото разрешение, всеки потребител е задължен да подаде декларация в 
министерството, което отговаря за телекомуникациите, и да плати годишна такса в 
размер на 12 евро. Издаването на общо разрешение за използване на PMR 446 
устройства отговаря на Решение от 23 ноември 1998 г. за освобождаване от 
индивидуална лицензия за използване на PMR 446 устройства (ERC/DEC/(98)26), което 
е приложено в Италия.

Накрая, от гореизложеното следва, че контролът върху използването на честотата
446.0-446.1 (UHF), спомената в петицията, е в правомощията на държавите-членки. 
Следователно Комисията препоръчва на вносителя на петицията да се свърже пряко с 
Италианското министерство на икономическото развитие за повече информация и 
последващи действия по този въпрос.
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