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Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De bij deze richtlijn beschikbaar 
gestelde 900 MHz-frequentieband voor 
GSM en UMTS dient op transparante 
wijze te worden toegekend en wel zodanig 
dat er op de desbetreffende markten 
sprake is van gelijke voorwaarden voor 
allen.

Or. en

Motivering

De bij deze richtlijn beschikbaar gestelde 900 MHz-frequentieband voor GSM en UMTS dient 
op transparante wijze te worden toegekend en wel zodanig dat er op de desbetreffende 
markten sprake is van gelijke voorwaarden voor allen.

Amendement 12
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Gezorgd moet worden voor passende 
bescherming van bestaande gebruikers in 
aangrenzende banden. Voorts moet 
rekening worden gehouden met 
toekomstige systemen voor 
luchtvaartcommunicatie boven 960 MHz 
die moeten bijdragen aan de 
verwezenlijking van de communautaire 
beleidsdoelstellingen in deze sector. De 
CEPT heeft hiervoor technisch advies 
opgesteld.

(9) Gezorgd moet worden voor passende 
bescherming tussen gebruikers in 
aangrenzende banden. Er moet rekening 
worden gehouden met toekomstige 
systemen voor luchtvaartcommunicatie 
boven 960 MHz die moeten bijdragen aan 
de verwezenlijking van de communautaire 
beleidsdoelstellingen in deze sector, en met 
andere terrestrische systemen die 
elektronische-communicatiediensten 
kunnen bieden welke beneden 960 MHz 
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met GSM en UMTS kunnen coëxisteren. 
De CEPT heeft voor het eerstgenoemde 
geval  technisch advies opgesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel wederzijdse bescherming tussen gebruikers in aangrenzende 
banden te waarborgen.

Amendement 13
David Hammerstein in the name of the Green/Efa Group

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Gezorgd moet worden voor passende
bescherming van bestaande gebruikers in 
aangrenzende banden. Voorts moet 
rekening worden gehouden met 
toekomstige systemen voor 
luchtvaartcommunicatie boven 960 MHz 
die moeten bijdragen aan de 
verwezenlijking van de communautaire 
beleidsdoelstellingen in deze sector. De 
CEPT heeft hiervoor technisch advies 
opgesteld.

(9) Gezorgd moet worden voor 
vergelijkbare bescherming tussen
gebruikers in aangrenzende banden. Er
moet rekening worden gehouden met 
toekomstige systemen voor 
luchtvaartcommunicatie boven 960 MHz 
die moeten bijdragen aan de 
verwezenlijking van de communautaire 
beleidsdoelstellingen in deze sector. De 
CEPT heeft voor het eerstgenoemde 
systeem  technisch advies opgesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel wederzijdse bescherming tussen gebruikers in aangrenzende 
banden te waarborgen.
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Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 87/372/EEG
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bij deze richtlijn beschikbaar 
gestelde 900 MHz-frequentieband voor 
GSM en UMTS dient op transparante 
wijze te worden toegekend en wel zodanig 
dat er op de desbetreffende markten 
sprake is van gelijke voorwaarden voor 
allen.

Or. ro

Motivering

De bij deze richtlijn beschikbaar gestelde 900 MHz-frequentieband voor GSM en UMTS dient 
op transparante wijze te worden toegekend en wel zodanig dat er op de desbetreffende 
markten sprake is van gelijke voorwaarden voor allen.
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