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14.4.2010 A7-0035/44 

Poprawka  44 

Eva Lichtenberger 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0035/2010 

Jörg Leichtfried 

Opłaty za ochronę lotnictwa 

COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 1 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Finansowanie bezpieczeństwa 

lotnictwa przez państwo powinno 

zapewnić, iŜ między wszystkimi środkami 

transportu respektowana jest zasada 

uczciwej konkurencji. NaleŜy usunąć 

wady finansowania bezpieczeństwa 

bardziej zrównowaŜonych środków 

transportu, takich jak kolej, lub ich 

unikać.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie wymaga wyjaśnień. 
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14.4.2010 A7-0035/45 

Poprawka  45 

Eva Lichtenberger 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0035/2010 

Jörg Leichtfried 

Opłaty za ochronę lotnictwa 

COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 2 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Pobieranie opłat za korzystanie ze słuŜb 

Ŝeglugi powietrznej i usług obsługi 

naziemnej jest juŜ przedmiotem 

odpowiednio rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 

2006 r. ustanawiającego wspólny schemat 

opłat za korzystanie ze słuŜb Ŝeglugi 

powietrznej oraz dyrektywy Rady 

96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w 

sprawie dostępu do rynku usług obsługi 

naziemnej w portach lotniczych 

Wspólnoty.  

(2) Pobieranie opłat za korzystanie ze słuŜb 

Ŝeglugi powietrznej i usług obsługi 

naziemnej jest juŜ przedmiotem 

odpowiednio rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 

2006 r. ustanawiającego wspólny schemat 

opłat za korzystanie ze słuŜb Ŝeglugi 

powietrznej oraz dyrektywy Rady 

96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w 

sprawie dostępu do rynku usług obsługi 

naziemnej w portach lotniczych 

Wspólnoty. Zwiększenie inwestycji w 

instalowanie na lotniskach nowych 

urządzeń do monitorowania 

bezpieczeństwa i prześwietlania pasaŜerów 

nie powinno prowadzić do cięcia kosztów 

w obszarze personelu i obniŜenia norm 

dotyczących zdrowia, edukacji i norm 

społecznych odnoszących się do tego 

personelu w ramach liberalizacji usług 

związanych z ochroną. Dokonując 

przeglądu powyŜszego aktu w sprawie 

obsługi naziemnej, Komisja powinna w 

związku z tym zaproponować dodatkowe 

gwarancje korzystne dla personelu 

odpowiadającego za bezpieczeństwo na 

lotniskach.  

Or. en 
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Uzasadnienie 

Nie wymaga uzasadnienia. 

 

 


