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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на 

Световната конференция по радиосъобщения през 2015 г.(WRC-15) в рамките на 

Международния съюз по далекосъобщения (ITU) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на 

Световната конференция по радиосъобщения през 2015 г.(WRC-15) в рамките на 

Международния съюз по далекосъобщения (ITU) 

При договарянето и приемането на изменения в Правилника за радиосъобщенията на 

ITU в рамките на WRС-15, следва да бъдат заети следните позиции от името на Съюза. 

 

1. По точка 1.1 от дневния ред: 

 набелязване на радиочестотната лента 1452—1492 MHz, заедно с прилежащите 

ленти от 1427—1452 MHz и 1492—1518 MHz, за международни мобилни 

далекосъобщения, като същевременно се защитят пасивните служби под 1427 

MHz; 

 разпределяне на съвместна първична основа за мобилните услуги и 

набелязване на радиочестотната лента 3400—3800 MHz за международните 

мобилни далекосъобщения; 

 несъгласие с разпределянето на съвместна първична основа за мобилните 

услуги на радиочестотната лента 470—694 MHz в Европа; 

 да не се добавя разпределяне на съвместна първична основа за мобилните 

услуги на радиочестотните ленти 5350—5470 MHz и 5725—5850 MHz, нито да 

се набелязват за IMT тези радиочестотни ленти, както и радиочестотната лента 

5850—5925 MHz, но да продължи проучването дали тези три ленти могат да се 

използват за локални мрежи с достъп чрез радиовръзка и да е гарантирана във 

всички случаи защитата на тяхната основна употреба. 

2. По точка 1.2 от дневния ред: 

 определяне на нива на защита за услугите за радио- и телевизионно 

разпръскване под 694 MHz, съизмерими с резултатите от проучванията, 

извършени от CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications) и 

определяне на долната граница на лентата на 694 MHz; 

 да не се добавят допълнителни ограничения за защита на радио- и 

телевизионното разпръскване в радиочестотната лента 694—790 MHz, макар да 

е възможно да се приемат мерки за гарантиране на балансирано разпределение 

между безжичния широколентов интернет и вече съществуващите 

въздухоплавателни радионавигационни системи по източните граници на ЕС в 

радиочестотната лента 694—790 MHz. 

3. По точка 1.18 от дневния ред — разпределяне на радиочестотната лента 77,5—

78 GHz за радиолокационни служби и гарантиране използването на тази лента 

за радарни устройства за МПС, без да се въвеждат прекомерни ограничения, но 
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отчитайки това, че радиоастрономическите станции следва да останат 

защитени;  

4. По точка 10 от дневния ред, като точка от дневния ред на WRC-19, следва да се 

изрази подкрепа за намиране на решение за нуждите от радиочестотен спектър 

за мобилните системи от пето поколение, като за новите разпределения се 

използва главно лентата над 6 GHz и се приложи общ подход за стартиране на 

свързаните с това проучвания за съвместимост преди WRC-19. 

5. При договарянето на всяко значимо изменение на Правилника за 

радиосъобщенията в рамките на WRC-15, да се гарантира спазване на 

законодателството на Съюза, по-специално на принципите, заложени в член 9 

от Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните 

съобщителни мрежи и услуги, както и с Решение № 243/2012/ЕС за създаване 

на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния 

спектър, и да не се предрешава развитието на европейското законодателство в 

обозримо бъдеще. 

 


