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Muudatusettepanek 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva direktiivi raames GSM-
mobiilside ja UMTS-mobiilside jaoks 
kättesaadavaks tehtud sagedusala 900 
MHz tuleb eraldada läbipaistvalt ja 
niisugusel viisil, et oleks tagatud õiglane 
konkurentsiolukord vastavatel turgudel. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi raames GSM-mobiilside ja UMTS-mobiilside jaoks kättesaadavaks 
tehtud sagedusala 900 MHz tuleks eraldada läbipaistvalt ja nii, et tagada õiglane 
konkurentsiolukord vastavatel turgudel. 

Muudatusettepanek 12
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Naabersagedusalade praegustele
kasutajatele tuleks tagada asjakohane 
kaitse. Lisaks tuleks võtta arvesse 960 
MHz-st kõrgema sagedusega alasid 
kasutavaid võimalikke 
lennundussidesüsteeme, mis aitavad 
saavutada EÜ kõnealuse valdkonna 
poliitilisi eesmärke. Selles suhtes on CEPT 
andnud tehnilist nõu.

(9) Naabersagedusalade kasutajatele tuleks 
tagada asjakohane kaitse. Arvesse tuleks 
võtta 960 MHz-st kõrgema sagedusega 
alasid kasutavaid võimalikke 
lennundussidesüsteeme, mis aitavad 
saavutada EÜ kõnealuse valdkonna 
poliitilisi eesmärke, ja teisi maapealseid 
süsteeme, mis võimaldavad pakkuda 960 
MHz-st madalama sagedusega alasid 
kasutava GSM- ja UMTS-mobiilsidega 
kõrvuti kasutatavaid elektroonilisi 
sideteenuseid. Esimese juhtumi suhtes on 
CEPT andnud tehnilist nõu.
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Or. en

Selgitus

Eesmärk on tagada naabersagedusalade kasutajate vastastikune kaitse.

Muudatusettepanek 13
David Hammerstein fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Naabersagedusalade praegustele
kasutajatele tuleks tagada asjakohane
kaitse. Lisaks tuleks võtta arvesse 960 
MHz-st kõrgema sagedusega alasid 
kasutavaid võimalikke 
lennundussidesüsteeme, mis aitavad 
saavutada EÜ kõnealuse valdkonna 
poliitilisi eesmärke. Selles suhtes on CEPT 
andnud tehnilist nõu.

(9) Naabersagedusalade kasutajatele tuleks 
tagada samaväärne kaitse. Arvesse tuleks 
võtta 960 MHz-st kõrgema sagedusega 
alasid kasutavaid võimalikke 
lennundussidesüsteeme, mis aitavad 
saavutada EÜ kõnealuse valdkonna 
poliitilisi eesmärke. Süsteemidest esimese
suhtes on CEPT andnud tehnilist nõu.

Or. en

Selgitus

Põhjenduseks oleks eesmärk tagada naabersagedusalade kasutajate vastastikune kaitse.

Muudatusettepanek 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 87/372/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi raames GSM-
mobiilside ja UMTS-mobiilside jaoks 
kättesaadavaks tehtud sagedusala 900 
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MHz tuleb eraldada läbipaistvalt ja 
niisugusel viisil, et oleks tagatud õiglane 
konkurentsiolukord vastavatel turgudel.

Or. ro

Selgitus

Käesoleva direktiivi raames GSM-mobiilside ja UMTS-mobiilside jaoks kättesaadavaks 
tehtud sagedusala 900 MHz tuleks eraldada läbipaistvalt ja nii, et tagada õiglane 
konkurentsiolukord vastavatel turgudel. 
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