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Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (1a) Finanțarea publică a securității 
aviatice ar trebui să asigure respectarea 
concurenței loiale dintre toate modurile 
de transport. Dezavantajele legate de 
finanțarea securității pentru moduri de 
transport mai sustenabile, precum 
transportul feroviar, ar trebui eliminate 
și/sau evitate.  

Or. en 

Justificare 

Motive evidente. 
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14.4.2010 A7-0035/45 

Amendamentul 45 

Eva Lichtenberger 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0035/2010 

Jörg Leichtfried 

Tarifele de securitate aviatică 
COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Perceperea tarifelor pentru prestările de 
servicii de navigație aeriană și de handling 
la sol a constituit deja obiectul 

Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 al 
Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire 

a unei scheme comune de tarifare pentru 
serviciile de navigație aeriană și, respectiv, 
al Directivei 96/67/CE a Consiliului din 

15 octombrie 1996 privind accesul la piața 
serviciilor de handling la sol în 
aeroporturile Comunității.  

(2) Perceperea tarifelor pentru prestările de 
servicii de navigație aeriană și de handling 
la sol a constituit deja obiectul 

Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 al 
Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire 

a unei scheme comune de tarifare pentru 
serviciile de navigație aeriană și, respectiv, 
al Directivei 96/67/CE a Consiliului din 

15 octombrie 1996 privind accesul la piața 
serviciilor de handling la sol în 
aeroporturile Comunității. Creșterea 
investițiilor destinate instalării unor noi 
dispozitive de filtrare și scanare în 
aeroporturi nu ar trebui să ducă la 
diminuarea cheltuielilor în materie de 
personal și la scăderea standardelor de 
sănătate, formare, precum și a 
standardelor sociale pentru personalul în 
cauză în cadrul serviciilor liberalizate de 
securitate. Comisia ar trebui, prin 
urmare, să propună garanții suplimentare 
în favoarea personalului responsabil cu 
securitatea din aeroporturi, atunci când 
revizuiește legislația menționată mai sus 
privind handlingul la sol.  

Or. en 
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Justificare 

Motive evidente. 

 
 


