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Grozījums Nr. 11
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums — grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) 900 MHz frekvenču spektra joslu, 
kas saskaņā ar šo direktīvu darīta 
pieejama GSM un UMTS, būtu jāizmanto 
pārskatāmā veidā un tā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus darbības nosacījumus 
attiecīgajos tirgos. 

Or. en

Pamatojums

900 MHz frekvenču spektra joslu, kas saskaņā ar šo direktīvu darīta pieejama GSM un 
UMTS, vajadzētu izmantot pārskatāmā veidā un tā, lai nodrošinātu vienlīdzīgus darbības 
nosacījumus attiecīgajos tirgos. 

Grozījums Nr. 12
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums — grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jānodrošina atbilstoša aizsardzība 
esošajiem kaimiņjoslu lietotājiem. Turklāt 
jāņem vērā potenciālās aeronavigācijas 
sakaru sistēmas, kuras izmanto par 
960 MHz augstākas radiofrekvences un kas 
šajā nozarē piedalās Kopienas politikas 
mērķu īstenošanā. CEPT šajā jautājumā 
sniedza tehnisku komentāru.

(9) Jānodrošina atbilstoša aizsardzība starp
kaimiņjoslu lietotājiem. Jāņem vērā 
potenciālās aeronavigācijas sakaru 
sistēmas, kuras izmanto par 960 MHz 
augstākas radiofrekvences un kas šajā 
nozarē piedalās Kopienas politikas mērķu 
īstenošanā, un citas zemes sakaru 
sistēmas, kas spējīgas nodrošināt 
elektronisko sakaru pakalpojumus, 
darbojoties līdzās GSM un UMTS, un 
izmanto par 960 MHz zemākas 
radiofrekvences. CEPT sniedza tehnisku 
komentāru attiecībā uz pirmo no 
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minētajiem gadījumiem.

Or. en

Pamatojums

Tam jānodrošina savstarpēja aizsardzība starp kaimiņjoslu lietotājiem.

Grozījums Nr. 13
David Hammerstein grupas Verts/ALE vārdā

Direktīvas priekšlikums — grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jānodrošina atbilstoša aizsardzība 
esošajiem kaimiņjoslu lietotājiem. Turklāt 
jāņem vērā potenciālās aeronavigācijas 
sakaru sistēmas, kuras izmanto par 
960 MHz augstākas radiofrekvences un kas 
šajā nozarē piedalās Kopienas politikas 
mērķu īstenošanā. CEPT šajā jautājumā 
sniedza tehnisku komentāru.

(9) Jānodrošina līdzvērtīga aizsardzība 
starp kaimiņjoslu lietotājiem. Jāņem vērā 
potenciālās aeronavigācijas sakaru 
sistēmas, kuras izmanto par 960 MHz 
augstākas radiofrekvences un kas šajā 
nozarē piedalās Kopienas politikas mērķu 
īstenošanā. CEPT sniedza tehnisku 
komentāru attiecībā uz pirmo no šīm 
sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Pamatojums būtu nodrošināt savstarpēju aizsardzību starp kaimiņjoslu lietotājiem.

Grozījums Nr. 14
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants — 1. punkts
Direktīva 87/372/EEK
1. pants — 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a. 900 MHz frekvenču spektra joslu, kas 
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saskaņā ar šo direktīvu darīta pieejama 
GSM un UMTS, būu jāizmanto 
pārskatāmā veidā un tā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus darbības nosacījumus 
attiecīgajos tirgos.

Or. ro

Pamatojums

900 MHz frekvenču spektra joslu, kas saskaņā ar šo direktīvu darīta pieejama GSM un 
UMTS, vajadzētu izmantot pārskatāmā veidā un tā, lai nodrošinātu vienlīdzīgus darbības 
nosacījumus attiecīgajos tirgos. 
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