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Predlog spremembe 11
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Pas frekvenčnega spektra 900 MHz, 
ki se zagotovi za GSM in UMTS na 
podlagi te direktive, je treba dodeliti na 
pregleden način in tako, da se omogočijo 
enaki konkurenčni pogoji na zadevnih 
trgih. 

Or. en

Obrazložitev

Pas frekvenčnega spektra 900 MHz, ki se zagotovi za GSM in UMTS na podlagi te direktive, 
je treba dodeliti na pregleden način in tako, da se omogočijo enaki konkurenčni pogoji na 
zadevnih trgih.

Predlog spremembe 12
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zagotoviti je treba ustrezno zaščito za 
sedanje uporabnike v sosednjih pasovih. 
Poleg tega je treba upoštevati prihodnje 
komunikacijske sisteme v letalstvu v 
frekvenčnem pasu nad 960 MHz, ki 
prispevajo k izpolnjevanju ciljev politike 
Skupnosti v tem sektorju. CEPT je v zvezi 
s tem pripravil tehnične nasvete.

(9) Zagotoviti je treba ustrezno zaščito med
uporabniki v sosednjih pasovih. 
Upoštevati je treba prihodnje 
komunikacijske sisteme v letalstvu v 
frekvenčnem pasu nad 960 MHz, ki 
prispevajo k izpolnjevanju ciljev politike 
Skupnosti v tem sektorju, in druge 
prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo 
elektronske komunikacijske storitve in 
delujejo skupaj z GSM in UMTS v 
frekvenčnem pasu pod 960 MHz. CEPT je 
v zvezi s prvim od teh primerov pripravil 
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tehnične nasvete.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev vzajemnosti zaščite med uporabniki v sosednjih pasovih.

Predlog spremembe 13
David Hammerstein v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zagotoviti je treba ustrezno zaščito za 
sedanje uporabnike v sosednjih pasovih. 
Poleg tega je treba upoštevati prihodnje 
komunikacijske sisteme v letalstvu v 
frekvenčnem pasu nad 960 MHz, ki 
prispevajo k izpolnjevanju ciljev politike 
Skupnosti v tem sektorju. CEPT je v zvezi 
s tem pripravil tehnične nasvete.

(9) Zagotoviti je treba enako zaščito med
uporabniki v sosednjih pasovih. 
Upoštevati je treba prihodnje 
komunikacijske sisteme v letalstvu v 
frekvenčnem pasu nad 960 MHz, ki 
prispevajo k izpolnjevanju ciljev politike 
Skupnosti v tem sektorju. CEPT je v zvezi 
s prvimi sistemi pripravil tehnične nasvete.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev vzajemnosti zaščite med uporabniki v sosednjih pasovih.

Predlog spremembe 14
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 87/372/EGS
Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pas frekvenčnega spektra 900 MHz, ki 
se zagotovi za GSM in UMTS na podlagi 
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te direktive, je treba dodeliti na pregleden 
način in tako, da se omogočijo enaki 
konkurenčni pogoji na zadevnih trgih.

Or. ro

Obrazložitev

Pas frekvenčnega spektra 900 MHz, ki se zagotovi za GSM in UMTS na podlagi te direktive, 
je treba dodeliti na pregleden način in tako, da se omogočijo enaki konkurenčni pogoji na 
zadevnih trgih.
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