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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un cadru clar pentru accesul la piața
serviciilor portuare;

(a) un cadru pentru organizarea serviciilor
portuare, inclusiv recunoașterea
importanței unor standarde ridicate de
siguranță, de mediu și de muncă și a
dialogului social din sectorul serviciilor
portuare.
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6
Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. În cazul unei perturbări a serviciilor
portuare pentru care sunt impuse obligații
de serviciu public sau atunci când apare un
risc imediat ca o astfel de situație să
survină, autoritatea competentă poate lua o
măsură de urgență. Măsura de urgență
poate lua forma unei atribuiri directe a
serviciului către un furnizor diferit, pentru
o perioadă de maximum un an. În decursul
acestei perioade, autoritatea competentă fie
lansează o nouă procedură de selectare a
unui furnizor de servicii portuare în
conformitate cu articolul 7, fie aplică
articolul 9.

6. În cazul unei perturbări a serviciilor
portuare pentru care sunt impuse obligații
de serviciu public sau atunci când apare un
risc imediat ca o astfel de situație să
survină, autoritatea competentă poate lua o
măsură de urgență. Măsura de urgență
poate lua forma unei atribuiri directe a
serviciului către un furnizor diferit, pentru
o perioadă de maximum un an. În decursul
acestei perioade, autoritatea competentă fie
lansează o nouă procedură de selectare a
unui furnizor de servicii portuare, fie aplică
articolul 9. Exercitarea drepturilor
legitime la acțiuni de negociere colectivă
sau colective industriale, inclusiv a
dreptului la grevă, nu este considerată o
perturbare a serviciilor portuare pentru
care pot fi luate măsuri de urgență.
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