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Ændringsforslag 11
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) 900 MHz-frekvensbåndet, der stilles 
til rådighed i henhold til dette direktiv for 
GSM og UMTS, skal tildeles på en 
gennemsigtig måde, således at der sikres 
lige konkurrencevilkår på de respektive 
markeder. 

Or. en

Begrundelse

900 MHz-frekvensbåndet, der stilles til rådighed i henhold til dette direktiv for GSM og 
UMTS, bør tildeles på en gennemsigtig måde, således at der sikres lige konkurrencevilkår på 
de respektive markeder. 

Ændringsforslag 12
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De nuværende brugere i 
nabofrekvensbånd bør sikres passende 
beskyttelse. Der bør desuden tages hensyn 
til fremtidige systemer til 
luftfartskommunikation over 960 MHz, 
som bidrager til opfyldelsen af EU-
politiske målsætninger på dette område. 
CEPT har ydet teknisk rådgivning i denne 
sammenhæng.

(9) Mellem brugere i nabofrekvensbånd 
bør der sikres passende beskyttelse. Der 
bør tages hensyn til fremtidige systemer til 
luftfartskommunikation over 960 MHz, 
som bidrager til opfyldelsen af EU-
politiske målsætninger på dette område, 
samt andre jordbaserede systemer, der er i 
stand til at levere elektroniske 
kommunikationstjenester, der kan 
eksistere side om side med GSM og UMTS 
under 960 MHz. CEPT har ydet teknisk 
rådgivning i forbindelse med den første af 



PE419.845v01-00 4/5 AM\764991DA.doc

DA

disse sager.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at sikre gensidighed i beskyttelsen af brugerne i nabofrekvensbånd.

Ændringsforslag 13
David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De nuværende brugere i 
nabofrekvensbånd bør sikres passende
beskyttelse. Der bør desuden tages hensyn 
til fremtidige systemer til 
luftfartskommunikation over 960 MHz, 
som bidrager til opfyldelsen af EU-
politiske målsætninger på dette område. 
CEPT har ydet teknisk rådgivning i denne 
sammenhæng.

(9) Mellem brugere i nabofrekvensbånd 
bør der sikres tilsvarende beskyttelse. Der 
bør tages hensyn til fremtidige systemer til 
luftfartskommunikation over 960 MHz, 
som bidrager til opfyldelsen af EU-
politiske målsætninger på dette område. 
CEPT har ydet teknisk rådgivning i 
forbindelse med det første af disse 
systemer.

Or. en

Begrundelse

Begrundelsen ville være at sikre gensidighed i beskyttelsen af brugerne i nabofrekvensbånd.

Ændringsforslag 14
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 87/372/EØF
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. 900 MHz-frekvensbåndet, der stilles til 
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rådighed i henhold til dette direktiv for 
GSM og UMTS, skal tildeles på en 
gennemsigtig måde, således at der sikres 
lige konkurrencevilkår på de respektive 
markeder.

Or. ro

Begrundelse

900 MHz-frekvensbåndet, der stilles til rådighed i henhold til dette direktiv for GSM og 
UMTS, bør tildeles på en gennemsigtig måde, således at der sikres lige konkurrencevilkår på 
de respektive markeder. 
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