
 
  
 
 
 
Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на „Списък на 
радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз 
радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства” 
 

Необходимостта от изменението и допълнението на „Списък на 
радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз 
радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства” (Списък) е 
свързана с изменения през 2008 г. Списък на клас 1 радиосъоръженията и крайните 
далекосъобщителни устройства, изготвен съгласно Решение на Европейската комисия 
2000/299/ЕО от 6 април 2000 г. относно установяването на първоначална класификация 
на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства и свързаните с тях 
идентификатори. 

През 2008 г. Комитетът по оценяване на съответствието и надзора на пазара в 
областта на далекосъобщенията (TCAM), Комитетът по радиочестотния спектър (RSC) 
и Европейската комисия одобриха Ръководство за публикуване на спецификациите на 
радиоинтерфейсите (Radio Interface Specification - RIS) и модел за тяхното публикуване. 
В него са определени параметрите, които могат да бъдат използвани с цел регулиране и 
хармонизиране на условията за ползване на радиочестотния спектър. В съответствие с 
ръководството е изменен и Списъкът на клас 1 радиосъоръженията и крайните 
далекосъобщителни устройства. 

В проекта за изменение и допълнение на Списъка е предложена промяна на т. ІІ. 
„Радиосъоръжения, които предават само под контрола на електронни съобщителни 
мрежи” и т. ІІІ. „Други радиосъоръжения, технически хармонизирани в Европейската 
общност, чието пускане в действие не се ограничава в държавите-членки на 
Европейския съюз”. Изменението е именно във връзка с новия RIS модел, като 
изискванията, свързани с несъздаване на смущения при ползване на радиочестотния 
спектър остават непроменени. 

Друго предложение за изменение на Списъка е включването на подклас 46 
„радиомикрофони” в съответствие с въвеждането на този подклас в Списъка на клас 1 
радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства. 

Във връзка с приет проект на решение на Европейската комисия за изменение на 
Решение 2007/131/EО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за 
устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в 
Общността, в проекта за изменение и допълнение на Списъка е променен подклас 57 
„Устройства, използващи свръхшироколентова технология”. Решението за изменение 
на Решение 2007/131/EО се очаква да бъде публикувано през второто тримесечие на 
2009 г., като съгласно чл. 2, разпоредбите му следва да бъдат приложени от 30 юни 
2009 г. Република България като държава-членка на Европейския съюз следва да 
предприеме действия за транспониране на решението за изменение на Решение 
2007/131/EО в своето законодателство. 

Република България като държава-членка на Европейския съюз следва да 
предприеме действия за транспониране на списъка на клас 1 радиосъоръженията и 
крайните далекосъобщителни устройства и решението за изменение на Решение 
2007/131/EО в своето законодателство. 
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