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2.3.2016 A8-0023/146 

Изменение  146 

Люси Андерсън и други 

 

Доклад A8-0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Пазарен достъп до пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – буква а) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) ясна рамка за достъп до пазара на 

пристанищни услуги; 

 

а) рамка за организацията на 

пристанищните услуги, включително 

признаването на значението на 

високите стандарти за безопасност, 

екологичните и трудовите 

стандарти и на социалния диалог в 

сектора на пристанищните услуги; 

 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/147 

Изменение  147 

Люси Андерсън и други 

 

Доклад A8-0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Пазарен достъп до пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Предложение за директива 

Член 8 - параграф 6  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. В случай на прекъсване на 

пристанищни услуги, за които са 

наложени задължения за обществена 

услуга, или когато възникне 

непосредствен риск от такава ситуация, 

компетентният орган може да 

предприеме спешна мярка. Спешната 

мярка може да бъде под формата на 

пряко възлагане на услугата на друг 

доставчик за срок до една година. По 

време на този срок компетентният орган 

или започва нова процедура за избор на 

доставчик на пристанищната услуга в 

съответствие с член 7, или се прилага 

член 9. 

6. В случай на прекъсване на 

пристанищни услуги, за които са 

наложени задължения за обществена 

услуга, или когато възникне 

непосредствен риск от такава ситуация, 

компетентният орган може да 

предприеме спешна мярка. Спешната 

мярка може да бъде под формата на 

пряко възлагане на услугата на друг 

доставчик за срок до една година. По 

време на този срок компетентният орган 

или започва нова процедура за избор на 

доставчик на пристанищната услуга, 

или се прилага член 9. Използването 

на законосъобразното право на 

колективни преговори или на правото 

за предприемане на стачни действия, 

включително правото на  стачка, не 

се счита за прекъсване на 

пристанищните услуги, по 

отношение на което може да бъдат 

предприети спешни мерки. 

Or. en 

 

 


