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Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jasne ramy w zakresie dostępu do rynku 

usług portowych; 

a) ramy w zakresie organizacji usług 

portowych, łącznie z uznaniem znaczenia 

wysokich norm bezpieczeństwa, ochrony 

środowiska i pracy oraz dialogu 

społecznego w sektorze usług portowych; 

Or. en 
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Artykuł 8 – ustęp 6  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku zakłócenia świadczenia 

usług portowych, w odniesieniu do których 

nałożony jest obowiązek świadczenia 

usługi publicznej, lub w sytuacji 

bezpośredniego ryzyka powstania takiej 

sytuacji, właściwy organ może zastosować 

środek nadzwyczajny. Środek 

nadzwyczajny może mieć formę 

bezpośredniego udzielenia zamówienia w 

celu powierzenia świadczenia usługi 

innemu dostawcy na okres do jednego 

roku. W tym okresie właściwy organ 

wszczyna nowe postępowanie w celu 

wyłonienia dostawcy usług portowych 

zgodnie z art. 7 albo stosuje przepisy art. 9. 

6. W przypadku zakłócenia świadczenia 

usług portowych, w odniesieniu do których 

nałożony jest obowiązek świadczenia 

usługi publicznej, lub w sytuacji 

bezpośredniego ryzyka powstania takiej 

sytuacji, właściwy organ może zastosować 

środek nadzwyczajny. Środek 

nadzwyczajny może mieć formę 

bezpośredniego udzielenia zamówienia w 

celu powierzenia świadczenia usługi 

innemu dostawcy na okres do jednego 

roku. W tym okresie właściwy organ 

wszczyna nowe postępowanie w celu 

wyłonienia dostawcy usług portowych albo 

stosuje przepisy art. 9. Stosowanie 

zgodnych z prawem układów zbiorowych 

lub działań zbiorowych, w tym strajków, 

nie jest uważane za zakłócenie usług 

portowych, w odniesieniu do którego 

można zastosować środek nadzwyczajny. 

Or. en 

 

 


