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Изменение 11
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Честотната лента 900MHz, 
която се предоставя съгласно 
настоящата директива за GSM и 
UMTS, следва да се разпределя в 
условията на прозрачност и по начин, 
който гарантира наличието на равни 
условия за участие в съответните 
пазари. 

Or. en

Обосновка

Честотната лента 900MHz, която се предоставя съгласно настоящата директива за 
GSM и UMTS, трябва да се разпределя в условията на прозрачност и по начин, който 
гарантира наличието на равни условия за участие в съответните пазари.

Изменение 12
Alexander Alvaro

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Трябва да се осигури подходяща 
защита за съществуващите 
потребители в съседни радиочестотни 
ленти. Освен това трябва да се вземат 
предвид бъдещите съобщителни 
системи за целите на въздухоплаването, 
работещи на честоти над 960 MHz, 
които съдействат за постигането на 
политическите цели на Общността в 
този сектор. CEPT представи 
технически съвети в тази връзка.

(9) Трябва да се осигури подходяща 
защита за потребителите в съседни 
радиочестотни ленти. Трябва да се 
вземат предвид бъдещите съобщителни 
системи за целите на въздухоплаването, 
работещи на честоти над 960 MHz, 
които съдействат за постигането на 
политическите цели на Общността в 
този сектор, както и наличието на 
други наземни системи, които са в 
състояние да предоставят 
електронни съобщителни услуги, 
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които могат да функционират 
успоредно с GSM и UMTS под 960MHz. 
CEPT представи технически съвети за 
първия от тези случаи.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да гарантира взаимната защита на потребителите в 
съседни радиочестотни ленти.

Изменение 13
David Hammerstein от името на групата на Зелените/Европейски свободен алианс

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Трябва да се осигури подходяща 
защита за съществуващите 
потребители в съседни радиочестотни 
ленти. Освен това трябва да се вземат 
предвид бъдещите съобщителни 
системи за целите на въздухоплаването, 
работещи на честоти над 960 MHz, 
които съдействат за постигането на 
политическите цели на Общността в 
този сектор. CEPT представи 
технически съвети в тази връзка.

(9) Трябва да се осигури равностойна
защита за потребителите в съседни 
радиочестотни ленти. Трябва да се 
вземат предвид бъдещите съобщителни 
системи за целите на въздухоплаването, 
работещи на честоти над 960 MHz, 
които съдействат за постигането на 
политическите цели на Общността в 
този сектор. CEPT представи 
технически съвети за първия от тези 
случаи.

Or. en

Обосновка

Обосновката е гарантиране на взаимната защита на потребителите в съседни 
радиочестотни ленти.
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Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – Точка 1
Директива 87/372/EИО
Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Честотната лента 900MHz, 
която се предоставя съгласно 
настоящата директива за GSM и 
UMTS, следва да се разпределя в 
условията на прозрачност и по начин, 
който гарантира наличието на равни 
условия за участие в съответните 
пазари.

Or. ro

Обосновка

Честотната лента 900MHz, която се предоставя съгласно настоящата директива за 
GSM и UMTS, трябва да се разпределя в условията на прозрачност и по начин, който 
гарантира наличието на равни условия за участие в съответните пазари.
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