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Τροπολογία 11
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η ζώνη συχνοτήτων των 900MHz 
που διατίθεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας στο GSM και το UMTS πρέπει να 
κατανεμηθεί με διαφάνεια και κατά 
τρόπο που θα διασφαλίζει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στις αντίστοιχες 
αγορές. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ζώνη συχνοτήτων των 900MHz που διατίθεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο GSM και 
το UMTS πρέπει να κατανεμηθεί με διαφάνεια και κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στις αντίστοιχες αγορές.

Τροπολογία 12
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τους σημερινούς χρήστες σε 
παρακείμενες ζώνες πρέπει να 
εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία. 
Πρέπει, παράλληλα, να ληφθούν υπόψη 
μελλοντικά συστήματα επικοινωνιών για 
την αεροπορία, πάνω από τα 960 MHz, 
που συμβάλλουν στην τήρηση των στόχων 
της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα αυτό. 
Η CEPT έχει διατυπώσει τεχνικές 
συστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

(9) Για τους χρήστες σε παρακείμενες 
ζώνες πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη 
προστασία. Πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη μελλοντικά συστήματα 
επικοινωνιών για την αεροπορία, πάνω από 
τα 960 MHz, που συμβάλλουν στην 
τήρηση των στόχων της κοινοτικής 
πολιτικής στον τομέα αυτό, καθώς και 
άλλα επίγεια συστήματα με δυνατότητες 
προσφοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και τα οποία μπορούν να 
συνυπάρξουν με το GPS και το UMTS 
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κάτω από τα 960MHz. Η CEPT έχει 
διατυπώσει τεχνικές συστάσεις σχετικά με 
το πρώτο από τα θέματα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της αμοιβαίας προστασίας μεταξύ χρηστών σε παρακείμενες ζώνες.

Τροπολογία 13
David Hammerstein εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τους σημερινούς χρήστες σε 
παρακείμενες ζώνες πρέπει να 
εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία. 
Πρέπει, παράλληλα, να ληφθούν υπόψη 
μελλοντικά συστήματα επικοινωνιών για 
την αεροπορία, πάνω από τα 960 MHz, 
που συμβάλλουν στην τήρηση των στόχων 
της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα αυτό. 
Η CEPT έχει διατυπώσει τεχνικές 
συστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

(9) Για τους χρήστες σε παρακείμενες 
ζώνες πρέπει να εξασφαλίζεται ανάλογη 
προστασία. Πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη μελλοντικά συστήματα 
επικοινωνιών για την αεροπορία, πάνω από 
τα 960 MHz, που συμβάλλουν στην 
τήρηση των στόχων της κοινοτικής 
πολιτικής στον τομέα αυτό. Η CEPT έχει 
διατυπώσει τεχνικές συστάσεις σχετικά με 
το πρώτο από τα θέματα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της αμοιβαίας προστασίας μεταξύ χρηστών σε παρακείμενες ζώνες.

Τροπολογία 14
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 87/372/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η ζώνη συχνοτήτων των 900MHz που 
διατίθεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
στο GSM και το UMTS πρέπει να 
κατανεμηθεί με διαφάνεια και κατά 
τρόπο που θα διασφαλίζει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στις αντίστοιχες 
αγορές.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ζώνη συχνοτήτων των 900MHz που διατίθεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας στο GSM και 
το UMTS πρέπει να κατανεμηθεί με διαφάνεια και κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στις αντίστοιχες αγορές.
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