
AM\764991RO.doc PE419.845v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2008/0214(COD)

27.1.2009

AMENDAMENTELE
11 - 14

Proiect de raport
Francisca Pleguezuelos Aguilar
(PE416.636v02-00)

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de 
frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în 
Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene 
publice 

Propunere de directivă – act de modificare
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))



PE419.845v01-00 2/5 AM\764991RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\764991RO.doc 3/5 PE419.845v01-00

RO

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Spectrul de frecvenţă din banda de 
900MHz pus la dispoziţie sistemelor GSM 
si UMTS în baza prevederilor prezentei 
directive urmează a se aloca într-o 
manieră transparentă şi astfel încât să fie 
asigurate condiţii corecte de concurentă 
pe pieţele respective.

Or. ro

Justificare

Spectrul de frecvenţă din banda 900MHz pus la dispoziţie sistemelor GSM şi UMTS în baza 
prevederilor prezentei directive se va aloca într-o manieră transparentă şi astfel încât să fie 
asigurate condiţii corecte de concurenţă pe pieţele respective.

Amendamentul 12
Alexander Alvaro

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Trebuie să se garanteze o protecţie 
adecvată pentru utilizatorii actuali ai 
benzilor adiacente. De asemenea, trebuie
să se ţină cont şi de sistemele potenţiale 
pentru comunicaţiile din aviaţie de peste 
960 MHz, care contribuie la atingerea 
obiectivelor politicilor comunitare din 
acest sector. În această privinţă, CEPT a 
elaborat un aviz tehnic.

(9) Ar trebui să se garanteze o protecţie 
adecvată la nivelul utilizatorilor actuali ai 
benzilor adiacente. Ar trebui să se ţină cont 
de sistemele potenţiale pentru 
comunicaţiile din aviaţie de peste 960 
MHz, care contribuie la atingerea 
obiectivelor politicilor comunitare din 
acest sector, precum şi de alte sisteme 
terestre capabile să furnizeze servicii de 
comunicaţii electronice, care pot 
funcţiona alături de sistemele GSM şi 
UMTS sub 960 MHz. CEPT a elaborat un 
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aviz tehnic referitor la primul dintre 
aceste cazuri.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează garantarea reciprocităţii protecţiei la nivelul utilizatorilor benzilor 
adiacente.

Amendamentul 13
David Hammerstein, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Trebuie să se garanteze o protecţie 
adecvată pentru utilizatorii actuali ai
benzilor adiacente. De asemenea, trebuie
să se ţină cont şi de sistemele potenţiale 
pentru comunicaţiile din aviaţie de peste 
960 MHz, care contribuie la atingerea 
obiectivelor politicilor comunitare din 
acest sector. În această privinţă, CEPT a 
elaborat un aviz tehnic.

(9) Ar trebui să se garanteze o protecţie 
echivalentă la nivelul utilizatorilor
benzilor adiacente. Ar trebui să se ţină cont 
de sistemele potenţiale pentru 
comunicaţiile din aviaţie de peste 960 
MHz, care contribuie la atingerea 
obiectivelor politicilor comunitare din 
acest sector. CEPT a elaborat un aviz 
tehnic referitor la primul dintre aceste 
sisteme.

Or. en

Justificare

Justificarea ar fi garantarea reciprocităţii protecţiei la nivelul utilizatorilor benzilor 
adiacente.

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 87/372/CEE
Articolul 1 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Spectrul de frecvenţă din banda de 
900MHz pus la dispoziţie sistemelor GSM 
şi UMTS în baza prevederilor prezentei 
directive urmează a se aloca într-o 
manieră transparentă şi astfel încât să fie 
asigurate condiţii corecte de concurenţă 
pe pieţele respective.

Or. ro

Justificare

Spectrul de frecvenţă din banda 900MHz pus la dispoziţie sistemelor GSM şi UMTS în baza 
prevederilor prezentei directive se va aloca într-o manieră transparentă şi astfel încât să fie 
asigurate condiţii corecte de concurenţă pe pieţele respective.
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