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Ændringsforslag

(a) klare rammer for adgang til markedet
for havnetjenester

(a) rammer for organiseringen af
havnetjenester, herunder anerkendelse af
at et højt sikkerhedsniveau, høje miljø- og
beskæftigelsesstandarder samt social
dialog spiller en vigtig rolle i
havnetjenestesektoren
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6. I tilfælde af afbrydelse af havnetjenester,
for hvilke der er public service-forpligtelse,
eller når der er umiddelbar risiko for en
sådan situation, kan den kompetente
myndighed træffe nødforanstaltninger. En
nødforanstaltning kan bestå i en direkte
tildeling, hvorved tjenesten tildeles til en
anden leverandør i en periode på op til ét
år. I løbet af denne periode skal den
kompetente myndighed enten indlede en ny
procedure for at udvælge en leverandør af
havnetjenester i henhold til artikel 7, eller
myndigheden skal anvende artikel 9.

6. I tilfælde af afbrydelse af havnetjenester,
for hvilke der er public service-forpligtelse,
eller når der er umiddelbar risiko for en
sådan situation, kan den kompetente
myndighed træffe nødforanstaltninger. En
nødforanstaltning kan bestå i en direkte
tildeling, hvorved tjenesten tildeles til en
anden leverandør i en periode på op til ét
år. I løbet af denne periode skal den
kompetente myndighed enten indlede en ny
procedure for at udvælge en leverandør af
havnetjenester, eller myndigheden skal
anvende artikel 9. Udøvelse af den legitime
ret til kollektive forhandlinger eller
faglige aktioner, herunder strejkeretten,
betragtes ikke som en afbrydelse af
havnetjenesterne, som der kan træffes
nødforanstaltninger overfor.
Or. en
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