
AM\764991CS.doc PE419.845v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2008/0214(COD)

27. 1. 2009

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
11 - 14

Návrh zprávy
Francisca Pleguezuelos Aguilar
(PE416.636v02-00)

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované 
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Pozměňovací návrh 11
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Frekvence pásma rádiového spektra 
900 MHz dostupná pro GSM a UMTS 
podle této směrnice by měla být 
přidělována transparentním způsobem a 
tak, aby zaručovala spravedlivé podmínky 
na jednotlivých trzích.

Or. en

Odůvodnění

Frekvence pásma rádiového spektra 900 MHz dostupná pro GSM a UMTS podle této 
směrnice by měla být přidělována transparentním způsobem a tak, aby zaručovala 
spravedlivé podmínky na jednotlivých trzích. 

Pozměňovací návrh 12
Alexander Alvaro

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by být zajištěna přiměřená 
ochrana stávajících uživatelů v sousedních 
pásmech. Kromě toho by měly být 
zohledněny budoucí systémy pro leteckou 
komunikaci v pásmu nad 960 MHz, které 
pomáhají plnit politické cíle Evropského 
společenství v tomto odvětví. V tomto 
směru poskytla CEPT technické 
poradenství.

(9) Měla by být zajištěna přiměřená 
ochrana  mezi uživateli v sousedních 
pásmech. Měly by být zohledněny budoucí 
systémy pro leteckou komunikaci v pásmu 
960 MHz, které pomáhají plnit politické 
cíle Evropského společenství v tomto 
odvětví a další pozemní systémy schopné 
poskytovat služby elektronických 
komunikací, které mohou existovat 
společně s GSM a UMTS pod pásmem 
960 MHz. CEPT poskytla technické 
poradenství s ohledem na první z těchto 
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případů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit reciprocitu ochrany mezi uživateli v souvisejících 
pásmech.

Pozměňovací návrh 13
David Hammerstein in the name of the Green/Efa Group

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by být zajištěna přiměřená 
ochrana stávajících uživatelů v sousedních 
pásmech. Kromě toho by měly být 
zohledněny budoucí systémy pro leteckou 
komunikaci v pásmu nad 960 MHz, které 
pomáhají plnit politické cíle Evropského 
společenství v tomto odvětví. V tomto 
směru poskytla CEPT technické 
poradenství.

(9) Měla by být zajištěna rovnocenná
ochrana  mezi uživateli v sousedních 
pásmech. Měly by být zohledněny budoucí 
systémy pro leteckou komunikaci v pásmu 
960 MHz, které pomáhají plnit politické 
cíle Evropského společenství v tomto 
odvětví. CEPT poskytla technické 
poradenství s ohledem na první z těchto 
systémů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit reciprocitu ochrany mezi uživateli v souvisejících 
pásmech.

Pozměňovací návrh 14
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 87/372/EHS
Čl. 1 odst. 2a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Frekvence pásma rádiového spektra 
900 MHz dostupná pro GSM a UMTS 
podle této nařízení by měla být 
přidělována transparentním způsobem a 
tak, aby zaručovala spravedlivé podmínky 
na jednotlivých trzích.

Or. ro

Odůvodnění

Frekvence pásma rádiového spektra 900 MHz dostupná pro GSM a UMTS podle této 
směrnice by měla být přidělována transparentním způsobem a tak, aby zaručovala 
spravedlivé podmínky na jednotlivých trzích.
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