Мотиви:
Европейската комисия (ЕК) прие следните решения за хармонизирано използване
на радиочестотния спектър:
1. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/172 на Комисията от 7 февруари 2022 година
за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 относно хармонизиране на
радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие в
честотните ленти 874-876 MHz и 915-921 MHz (Решение 2022/172). С решението се
изменят част от условията за използване на радиочестотни ленти 874-876 MHz и 915-921
MHz.
2. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179 на Комисията от 8 февруари 2022 година
относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от
5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително локални мрежи с
достъп чрез радиовръзка и за отмяна на Решение 2005/513/ЕО (Решение 2022/179). С
решението се въвежда определение за „използване в закрити помещения“, като се
променят и конкретизират условията за използване на лента 5150-5250 MHz от безжични
системи за достъп на закрито, включително в пътни превозни средства, влакове и
въздухоплавателни средства и за ограничено използване на открито. Разрешава се
използване на лента 5170-5250 MHz за безпилотни летателни системи (БЛС). Въведено
е условие, съгласно което радиочестотна лента 5250-5350 MHz може да се използва само
в сгради, но не и в пътни превозни средства, влакове, въздухоплавателни средства и за
безпилотни летателни системи.
3. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/180 на комисията от 8 февруари 2022 година
за изменение на Решение 2006/771/ЕО по отношение на актуализирането на
хармонизираните технически условия в областта на използването на радиочестотния
спектър за устройства с малък обсег на действие (Решение 2022/180). Променени са
условия за използване на някои честотни ленти от устройства за радиоопределяне.
Разпоредбите на посочените по-горе решения следва да бъдат въведени в Правила
за свободно използване на радиочестотния спектър (Правилата). Проектът на Правилата
е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а от
Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Съгласно чл. 66а, ал. 3 от ЗЕС използването
на радиочестотния спектър се определя с правила, приети от комисията след провеждане
на обществено обсъждане.
Прилагането на Правилата не изисква допълнителни финансови средства.
Очакваните резултати са облекчаване условията за свободно използване на
радиочестотния спектър.
Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на
Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г.
за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

