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ruchomej we Wspólnocie 
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Poprawka 11
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Pasmo częstotliwości 900 MHz 
udostępnione na mocy niniejszej 
dyrektywy dla GSM i UMTS powinno być 
przyznawane w sposób przejrzysty i 
gwarantujący równe warunki konkurencji 
na odnośnych rynkach; 

Or. en

Uzasadnienie

Pasmo częstotliwości 900 Mhz udostępnione na mocy niniejszej dyrektywy dla GSM i UMTS 
powinno być przyznawane w sposób przejrzysty i gwarantujący równe warunki konkurencji 
na odnośnych rynkach.

Poprawka 12
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zapewnić odpowiednią ochronę 
dotychczasowym użytkownikom 
sąsiednich pasm. Należy ponadto
uwzględnić przyszłe systemy łączności 
lotniczej w pasmach powyżej 960 Hz, które 
służą realizacji celów polityki Wspólnoty 
w tym sektorze. CEPT przygotowała 
zalecenia techniczne w tym zakresie.

(9) Należy zapewnić odpowiednią ochronę 
użytkownikom sąsiednich pasm. Należy 
uwzględnić przyszłe systemy łączności 
lotniczej w pasmach powyżej 960 MHz, 
które służą realizacji celów polityki 
Wspólnoty w tym sektorze, a także inne 
systemy naziemne zdolne do świadczenia 
usług łączności elektronicznej, które mogą 
współistnieć z GSM i UMTS poniżej 900 
MHz. CEPT przygotowała zalecenia 
techniczne dotyczące pierwszego z tych 
przypadków.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie ochrony użytkownikom sąsiednich pasm.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zapewnić odpowiednią ochronę 
dotychczasowym użytkownikom 
sąsiednich pasm. Należy ponadto
uwzględnić przyszłe systemy łączności 
lotniczej w pasmach powyżej 960 Hz, które 
służą realizacji celów polityki Wspólnoty 
w tym sektorze. CEPT przygotowała 
zalecenia techniczne w tym zakresie.

(9) Należy zapewnić równoważną ochronę 
użytkownikom sąsiednich pasm. Należy 
uwzględnić przyszłe systemy łączności 
lotniczej w pasmach powyżej 960 MHz, 
które służą realizacji celów polityki 
Wspólnoty w tym sektorze. CEPT 
przygotowała zalecenia techniczne 
dotyczące pierwszego z tych systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnieniem byłoby zagwarantowanie ochrony użytkownikom sąsiednich pasm.

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 87/372/EWG
Artykuł 1 – ustęp 2a (nowy) 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pasmo częstotliwości 900 Mhz 
udostępnione na mocy niniejszej 
dyrektywy dla GSM i UMTS powinno być 
przyznawane w sposób przejrzysty i 
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gwarantujący równe warunki konkurencji 
na odnośnych rynkach;

Or. ro

Uzasadnienie

Pasmo częstotliwości 900 MHz udostępnione na mocy niniejszej dyrektywy dla GSM i UMTS 
powinno być przyznawane w sposób przejrzysty i gwarantujący równe warunki konkurencji 
na odnośnych rynkach.
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