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k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na 
koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych 
pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve

Návrh odporúčania – pozmeňujúci akt
(KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Pásmo frekvenčného spektra 900 
MHz sprístupnené pre systémy GSM 
a UMTS podľa tejto smernice by sa malo 
prideľovať transparentným spôsobom a 
tak, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky 
na jednotlivých trhoch. 

Or. en

Odôvodnenie

Pásmo frekvenčného spektra 900 MHz sprístupnené pre systémy GSM a UMTS podľa tejto 
smernice by sa malo prideľovať transparentným spôsobom a tak, aby sa zabezpečili rovnaké 
podmienky na jednotlivých trhoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Alexander Alvaro

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Pre existujúcich používateľov
v susedných pásmach by mala byť 
zabezpečená primeraná ochrana. Do úvahy 
by sa mali vziať aj budúce systémy pre 
letecké komunikácie v pásme nad 960 
MHz, ktoré pomáhajú splniť ciele politiky 
Spoločenstva v tomto odvetví. V tejto
súvislosti poskytla CEPT technické 
poradenstvo.

(9) Medzi používateľmi  v susedných 
pásmach by mala byť zabezpečená 
primeraná ochrana. Do úvahy by sa mali 
vziať budúce systémy pre letecké 
komunikácie v pásme nad 960 MHz, ktoré 
pomáhajú plniť ciele politiky Spoločenstva 
v tomto odvetví, a ďalšie pozemné 
systémy schopné poskytovať elektronické 
komunikačné služby, ktoré môžu 
koexistovať so systémami GSM a UMTS 
v pásme pod 960 MHz. V súvislosti 
s prvým uvedeným prípadom poskytla 
CEPT technické poradenstvo.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť vzájomnú ochranu medzi užívateľmi v susedných pásmach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
David Hammerstein v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Pre existujúcich používateľov 
v susedných pásmach by mala byť 
zabezpečená primeraná ochrana. Do úvahy 
by sa mali vziať aj budúce systémy pre 
letecké komunikácie v pásme nad 960 
MHz, ktoré pomáhajú splniť ciele politiky 
Spoločenstva v tomto odvetví. V tejto
súvislosti poskytla CEPT technické 
poradenstvo.

(9) Medzi používateľmi v susedných 
pásmach by mala byť zabezpečená 
rovnaká ochrana. Do úvahy by sa mali 
vziať budúce systémy pre letecké 
komunikácie v pásme nad 960 MHz, ktoré 
pomáhajú plniť ciele politiky Spoločenstva 
v tomto odvetví. V súvislosti s prvým 
z týchto systémov poskytla CEPT technické 
poradenstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Dôvodom by bolo zabezpečenie vzájomnej ochrany medzi užívateľmi v susedných pásmach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 87/372/EHS
Článok 1 – odsek 2a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Pásmo frekvenčného spektra 900 MHz 
sprístupnené pre systémy GSM a UMTS 
podľa tejto smernice by sa malo 
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prideľovať transparentným spôsobom a 
tak, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky 
na jednotlivých trhoch.

Or. ro

Odôvodnenie

Pásmo frekvenčného spektra 900 MHz sprístupnené pre systémy GSM a UMTS podľa tejto 
smernice by sa malo prideľovať transparentným spôsobom a tak, aby sa zabezpečili rovnaké 
podmienky na jednotlivých trhoch. 
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