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Predlog spremembe  44 

Eva Lichtenberger 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0035/2010 

Jörg Leichtfried 

Pristojbine za varovanje v letalstvu 

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

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (1a) Državno financiranje varovanja v 

letalstvu bi moralo zagotoviti spoštovanje 

poštene konkurence med vsemi vrstami 

prometa. Slabosti v okviru financiranja 

varovanja v bolj trajnostnih vrstah 

prometa, na primer železniškem, je treba 

odpraviti ali se jim izogniti.  

Or. en 

Obrazložitev 

Obrazložitev ni potrebna. 
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14.4.2010 A7-0035/45 

Predlog spremembe  45 

Eva Lichtenberger 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0035/2010 

Jörg Leichtfried 

Pristojbine za varovanje v letalstvu 

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

Predlog direktive – akt o spremembi 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Pobiranje pristojbin za opravljanje 

navigacijskih služb zračnega prometa in 

storitev zemeljske oskrbe urejata že Uredba 

Komisije (ES) št. 1794/2006 z dne 

6. decembra 2006 o določitvi skupne 

ureditve pristojbin za navigacijske službe 

zračnega prometa oziroma Direktiva 

Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o 

dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe 

na letališčih Skupnosti.  

(2) Pobiranje pristojbin za opravljanje 

navigacijskih služb zračnega prometa in 

storitev zemeljske oskrbe urejata že Uredba 

Komisije (ES) št. 1794/2006 z dne 

6. decembra 2006 o določitvi skupne 

ureditve pristojbin za navigacijske službe 

zračnega prometa oziroma Direktiva 

Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o 

dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe 

na letališčih Skupnosti. Zaradi povečanja 

naložb v nove varnostne rentgene in 

skenerje na letališčih ne sme pritido 

zmanjšanja kadrovskih odhodkov ter 

poslabšanja zdravstvenega, izobrazbenega 

in socialnega standarda tistih zaposlenih, 

na katere vpliva liberalizacija storitev 

varovanja. Komisija bi zato morala ob 

pregledu zgoraj navedene zakonodaje o 

storitvah zemeljske oskrbe predlagati 

dodatna jamstva v korist osebja za 

varovanje na letališčih.  

Or. en 

Obrazložitev 

Obrazložitev ni potrebna. 

 

 


