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Tarkistus 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämän direktiivin mukaisesti GSM-
ja UMTS-järjestelmien käyttöön 
annettava 900 MHz taajuusalue olisi 
varattava avoimesti ja siten, että voidaan 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset kyseisillä 
markkinoilla.

Or. ro

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisesti GSM- ja UMTS-järjestelmien käyttöön annettava 900 MHz 
taajuusalue olisi varattava avoimesti ja siten, että voidaan varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset kyseisillä markkinoilla.

Tarkistus 12
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Naapuritaajuusalueiden käyttäjille olisi 
varmistettava asianmukainen suoja. Lisäksi
olisi otettava huomioon mahdolliset yli 960 
MHz:n taajuuksilla toimivat 
ilmailuviestintäjärjestelmät, jotka 
vaikuttavat yhteisön politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen tällä sektorilla. CEPT on 
antanut asiaa koskevaa teknistä 
asiantuntija-apua.

(9) Naapuritaajuusalueiden käyttäjien 
välillä olisi varmistettava asianmukainen 
suoja. Olisi otettava huomioon mahdolliset 
yli 960 MHz:n taajuuksilla toimivat 
ilmailuviestintäjärjestelmät, jotka 
vaikuttavat yhteisön politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen tällä sektorilla, ja muut 
sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan 
pystyvät maanpäälliset järjestelmät, jotka 
voivat toimia GSM:n rinnalla alle 960 
MHz:n taajuuksilla. CEPT on antanut 
ensiksi mainittua tapausta koskevaa 
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teknistä asiantuntija-apua

Or. en

Perustelu

Tämän tarkoituksena on varmistaa suojan vastavuoroisuus naapuritaajuusalueiden käyttäjien 
välillä.

Tarkistus 13
David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Naapuritaajuusalueiden käyttäjille olisi 
varmistettava asianmukainen suoja. 
Lisäksi olisi otettava huomioon 
mahdolliset yli 960 MHz:n taajuuksilla 
toimivat ilmailuviestintäjärjestelmät, jotka 
vaikuttavat yhteisön politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen tällä sektorilla. CEPT on 
antanut asiaa koskevaa teknistä 
asiantuntija-apua.

(9) Naapuritaajuusalueiden käyttäjien 
välillä olisi varmistettava yhtäläinen suoja. 
Olisi otettava huomioon mahdolliset yli 
960 MHz:n taajuuksilla toimivat 
ilmailuviestintäjärjestelmät, jotka 
vaikuttavat yhteisön politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen tällä sektorilla. CEPT on 
antanut ensiksi mainittuja järjestelmiä
koskevaa teknistä asiantuntija-apua

Or. en

Perustelu

Perusteluna olisi suojan vastavuoroisuuden varmistaminen naapuritaajuusalueiden käyttäjien 
välillä.

Tarkistus 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 alakohta
Direktiivi 87/372/ETY
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin mukaisesti GSM-
ja UMTS-järjestelmien käyttöön 
annettava 900 MHz taajuusalue olisi 
varattava avoimesti ja siten, että voidaan 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset kyseisillä 
markkinoilla. 

Or. ro

Perustelu

Tämän direktiivin mukaisesti GSM- ja UMTS-järjestelmien käyttöön annettava 900 MHz 
taajuusalue olisi varattava avoimesti ja siten, että voidaan varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset kyseisillä markkinoilla. 
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