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Alteração 11
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A banda de 900 MHz do espectro 
radioeléctrico posta à disposição dos 
sistemas GSM e UMTS de acordo com as 
disposições da presente directiva é 
atribuída de forma transparente e tal 
forma que se assegurem condições 
correctas de transparência nos respectivos 
mercados.

Or. en

Justificação

A banda de 900 MHz do espectro radioeléctrico posta à disposição dos sistemas GSM e 
UMTS de acordo com as disposições da presente directiva é atribuída de forma transparente 
e tal forma que se assegurem condições correctas de transparência nos respectivos mercados.

Alteração 12
Alexander Alvaro

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando (9)

Texto da Comissão Alteração

(9) A protecção dos utilizadores das bandas 
adjacentes deve ser devidamente 
assegurada. Devem também ter-se em 
conta os futuros sistemas de comunicações 
aeronáuticas nas bandas acima de 960 
MHz, que contribuem para a realização dos 
objectivos da política comunitária neste 
sector. A CEPT formulou pareceres 
técnicos a este respeito.

(9) A protecção entre os utilizadores das 
bandas adjacentes deve ser devidamente 
assegurada. Devem também ter-se em 
conta os futuros sistemas de comunicações 
aeronáuticas nas bandas acima de 960 
MHz, que contribuem para a realização dos 
objectivos da política comunitária neste 
sector e outros sistemas terrestres capazes 
de oferecer serviços de comunicações 
electrónicas que podem coexistir com os 
sistemas GSM e UMTS abaixo dos 
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960MHz. A CEPT formulou pareceres 
técnicos sobre o primeiro destes casos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a reciprocidade da protecção entre os utilizadores em 
bandas adjacentes.

Alteração 13
David Hammerstein, em nome do GrupoVerts/ALE 

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando (9)

Texto da Comissão Alteração

(9) A protecção dos utilizadores das bandas 
adjacentes deve ser devidamente 
assegurada. Devem também ter-se em 
conta os futuros sistemas de comunicações 
aeronáuticas nas bandas acima de 960 
MHz, que contribuem para a realização dos 
objectivos da política comunitária neste 
sector. A CEPT formulou pareceres 
técnicos a este respeito.

(9) A protecção entre os utilizadores das 
bandas adjacentes deve ser devidamente 
assegurada. Devem ter-se em conta os 
futuros sistemas de comunicações 
aeronáuticas nas bandas acima de 960 
MHz, que contribuem para a realização dos 
objectivos da política comunitária neste 
sector. A CEPT formulou pareceres 
técnicos sobre o primeiro destes casos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a reciprocidade da protecção entre os utilizadores em 
bandas adjacentes.

.
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Alteração 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 87/372/CEE
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A banda de 900 MHz do espectro 
radioeléctrico posta à disposição dos 
sistemas GSM e UMTS de acordo com as 
disposições da presente directiva é 
atribuída de forma transparente e tal 
forma que se assegurem condições 
correctas de transparência nos respectivos 
mercados.

Or. en

Justificação

A banda de 900 MHz do espectro radioeléctrico posta à disposição dos sistemas GSM e 
UMTS de acordo com as disposições da presente directiva é atribuída de forma transparente 
e tal forma que se assegurem condições correctas de transparência nos respectivos mercados.
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