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Módosítás 11
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 900 MHz-es frekvenciasávot, 
amelyet ezen irányelv szerint a GSM- és 
UMTS-rendszer rendelkezésére 
bocsátanak, átlátható módon kell 
felosztani és úgy, hogy az érintett 
piacokon biztosítottak legyenek az egyenlő 
versenyfeltételek. 

Or. en

Indokolás

A 900 MHz-es frekvenciasávot, amelyet ezen irányelv szerint a GSM- és UMTS-rendszer 
rendelkezésére bocsátanak, átlátható módon kell felosztani és úgy, hogy az érintett piacokon 
biztosítottak legyenek az egyenlő versenyfeltételek.

Módosítás 12
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt megfelelő védelmet biztosítani 
a szomszédos sávok jelenlegi
használóinak. Emellett indokolt tekintetbe 
venni a 960 MHz feletti 
frekvenciatartományban később 
bevezetendő azon légiforgalmi hírközlő 
rendszereket, amelyek ebben az ágazatban 
hozzájárulnak a közösségi szakpolitikai 
célok teljesítéséhez. Erről a kérdésről a 
CEPT műszaki tanácsadással szolgált.

(9) Indokolt megfelelő védelmet biztosítani 
a szomszédos sávok használói között.
Indokolt tekintetbe venni a 960 MHz feletti 
frekvenciatartományban később 
bevezetendő azon légiforgalmi hírközlő 
rendszereket, amelyek ebben az ágazatban 
hozzájárulnak a közösségi szakpolitikai 
célok teljesítéséhez, valamint más földi 
rendszereket, amelyek képesek 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtani és amelyek a GSM- és az UMTS-
rendszerrel párhuzamosan 
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üzemeltethetők. Az első felvetett kérdésről 
a CEPT műszaki tanácsadással szolgált.

Or. en

Indokolás

Ennek célja a szomszédos sávok felhasználói közötti kölcsönös védelem biztosítása.

Módosítás 13
David Hammerstein, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt megfelelő védelmet biztosítani 
a szomszédos sávok jelenlegi 
használóinak. Emellett indokolt tekintetbe 
venni a 960 MHz feletti 
frekvenciatartományban később 
bevezetendő azon légiforgalmi hírközlő 
rendszereket, amelyek ebben az ágazatban 
hozzájárulnak a közösségi szakpolitikai 
célok teljesítéséhez. Erről a kérdésről a 
CEPT műszaki tanácsadással szolgált.

(9) Indokolt azonos védelmet biztosítani a 
szomszédos sávok használói között.
Indokolt tekintetbe venni a 960 MHz feletti 
frekvenciatartományban később 
bevezetendő azon légiforgalmi hírközlő 
rendszereket, amelyek ebben az ágazatban 
hozzájárulnak a közösségi szakpolitikai 
célok teljesítéséhez. Az első felvetett
kérdésről a CEPT műszaki tanácsadással 
szolgált.

Or. en

Indokolás

Az indok az volna, hogy biztosítsák a szomszédos sávok felhasználói közötti kölcsönös 
védelmet.

Módosítás 14
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
87/372/EGK irányelv
1 cikk – 2 a bekezdés (új) 



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

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 900 MHz-es frekvenciasávot, 
amelyet ezen irányelv szerint a GSM- és 
UMTS-rendszer rendelkezésére 
bocsátanak, átlátható módon kell 
felosztani és úgy, hogy az érintett 
piacokon biztosítottak legyenek az egyenlő 
versenyfeltételek.

Or. ro

Indokolás

A 900 MHz-es frekvenciasávot, amelyet ezen irányelv szerint a GSM- és UMTS-rendszer 
rendelkezésére bocsátanak, átlátható módon kell felosztani és úgy, hogy az érintett piacokon 
biztosítottak legyenek az egyenlő versenyfeltételek.
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