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Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
–

Proiectul de aviz Propunerea de respingere

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, să
includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale solicită Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, să 
propună respingerea propunerii Comisiei.

Or. de

Amendamentul 7
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Auto-furnizarea de servicii, care 
înseamnă că societățile de transport 
maritim sau furnizorii de servicii portuare 
folosesc personal la alegerea lor și își 
furnizează singuri servicii portuare, este 
reglementată într-o serie de state membre 
din motive de siguranță sau sociale. Părțile 
interesate consultate de Comisie în cursul 
elaborării propunerii sale au subliniat că 
impunerea unei autorizări generalizate 
privind auto-furnizarea de servicii la 
nivelul Uniunii ar necesita norme 
suplimentare referitoare la aspectele 
sociale și de siguranță, pentru a se evita 
posibilele efecte negative în aceste 
domenii. Prin urmare, în acest stadiu pare
oportun să nu se reglementeze acest aspect 
la nivelul Uniunii și să se lase la latitudinea 
statelor membre reglementarea sau nu a 
auto-furnizării de servicii portuare. 

(6) Autofurnizarea de servicii, care 
înseamnă că societățile de transport 
maritim sau furnizorii de servicii portuare 
folosesc personal la alegerea lor și își 
furnizează singuri servicii portuare, este 
reglementată într-o serie de state membre 
din motive de siguranță sau sociale. Părțile 
interesate consultate de Comisie în cursul 
elaborării propunerii sale au subliniat că 
impunerea unei autorizări generalizate 
privind autofurnizarea de servicii la 
nivelul Uniunii ar necesita norme 
suplimentare referitoare la aspectele 
sociale și de siguranță, pentru a se evita 
posibilele efecte negative în aceste 
domenii. Prin urmare, nu este oportun să se 
reglementeze acest aspect la nivelul 
Uniunii, ci să se lase la latitudinea statelor 
membre reglementarea sau nu a 
autofurnizării de servicii portuare. Așadar, 
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Așadar, prezentul regulament ar trebui să 
vizeze exclusiv furnizarea de servicii 
portuare în schimbul unei remunerații.

prezentul regulament ar trebui să vizeze 
exclusiv furnizarea de servicii portuare în 
schimbul unei remunerații.

Or. en

Amendamentul 8
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul unei administrări portuare 
eficiente, sigure și ecologice, organismul 
de administrare al portului ar trebui să 
poată impune ca furnizorii de servicii 
portuare să demonstreze că îndeplinesc 
cerințele minime pentru furnizarea 
serviciului respectiv în mod corespunzător. 
Aceste cerințe minime ar trebui să se 
limiteze la un set de condiții clar definit 
privind calificările profesionale ale 
operatorilor, inclusiv în ceea ce privește 
formarea profesională, și echipamentul 
necesar, în măsura în care aceste cerințe 
sunt transparente, nediscriminatorii, 
obiective și relevante pentru furnizarea 
serviciului portuar în cauză.

(7) În scopul unei administrări portuare 
eficiente, sigure, viabile din punct de 
vedere ecologic și social, organismul de 
administrare al portului ar trebui să poată 
impune ca furnizorii de servicii portuare să 
demonstreze că îndeplinesc cerințele 
minime pentru furnizarea serviciului 
respectiv în mod corespunzător. Aceste 
cerințe minime ar trebui să se limiteze la 
un set de condiții clar definit privind 
calificările profesionale ale operatorilor, 
care să includă cunoștințele locale 
relevante, esențiale pentru siguranța 
operațiunilor, echipamentele necesare 
pentru furnizarea serviciului portuar 
relevant și conformitatea cu cerințele de 
siguranță maritimă, inclusiv aplicarea 
legislației și a acordurilor pentru a proteja 
sănătatea și siguranța și pentru protecția 
angajaților, inclusiv reputația 
furnizorului în ceea ce privește 
respectarea drepturilor sociale și în 
domeniul muncii.

Or. en

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În scopul unei administrări portuare 
eficiente, sigure și ecologice, organismul 
de administrare al portului ar trebui să 
poată impune ca furnizorii de servicii 
portuare să demonstreze că îndeplinesc 
cerințele minime pentru furnizarea 
serviciului respectiv în mod corespunzător. 
Aceste cerințe minime ar trebui să se 
limiteze la un set de condiții clar definit 
privind calificările profesionale ale 
operatorilor, inclusiv în ceea ce privește 
formarea profesională, și echipamentul 
necesar, în măsura în care aceste cerințe 
sunt transparente, nediscriminatorii, 
obiective și relevante pentru furnizarea 
serviciului portuar în cauză.

(7) În scopul unei administrări portuare 
eficiente, sigure și ecologice, organismul 
de administrare al portului ar trebui să 
poată impune ca furnizorii de servicii 
portuare să demonstreze că îndeplinesc 
cerințele minime pentru furnizarea 
serviciului respectiv în mod corespunzător. 
Aceste cerințe minime ar trebui să conțină 
cel puțin un set de condiții clar definit 
privind calificările profesionale ale 
operatorilor, inclusiv în ceea ce privește 
formarea profesională, și echipamentul 
necesar, care să garanteze că aceste 
cerințe sunt transparente, nediscriminatorii, 
obiective și relevante pentru furnizarea 
serviciului portuar în cauză.

Or. en

Amendamentul 10
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Fiecare furnizor de servicii și, în 
special, cei nou-intrați pe piață, ar trebui 
să își demonstreze capacitatea de a deservi 
un număr minim de nave cu propriul 
personal și echipament. Toți aceștia 
trebuie să respecte dispozițiile și normele 
relevante, inclusiv dreptul aplicabil în 
domeniul muncii, contractele colective 
aplicabile și cerințele de calitate ale 
porturilor. 

Or. en
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Amendamentul 11
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Atunci când se limitează numărul 
furnizorilor de servicii portuare, trebuie 
să se țină seama de variațiile 
semnificative ale capacității economice, 
de dimensiunea porturilor și de spațiul 
disponibil pentru desfășurarea unor 
operațiuni pe apă. În plus, ar trebui să fie 
posibilă limitarea accesului la piață astfel 
încât să se asigure operațiuni portuare 
sigure, în condiții de securitate sau 
sustenabile din punct de vedere ecologic.

Or. en

Amendamentul 12
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Procedura de selectare a furnizorilor 
de servicii portuare în cazul în care 
numărul de furnizori este limitat ar trebui 
să urmeze principiile și abordarea stabilite 
în Directiva ../../... [directiva privind 
concesiunile], inclusiv pragul și metoda 
de determinare a valorii contractelor, 
precum și definiția modificărilor 
substanțiale și elementele legate de durata 
contractului.

(13) Procedura de selectare a furnizorilor 
de servicii portuare în cazul în care 
numărul de furnizori este limitat ar trebui 
să fie deschisă tuturor părților interesate 
și să fie nediscriminatorie.

__________________
7 Propunere de directivă privind 
atribuirea contractelor de concesiune 
[COM(2011) 897 final].
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Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Recurgerea la obligații de serviciu 
public care conduc la o limitare a 
numărului de furnizori ai unui serviciu 
portuar se poate justifica numai din motive 
de interes public, pentru a asigura 
accesibilitatea serviciului portuar pentru 
toți utilizatorii de servicii, disponibilitatea 
serviciului portuar pe durata întregului 
an sau convenabilitatea prețului 
serviciului portuar pentru anumite 
categorii de utilizatori.

(14) Recurgerea la obligații de serviciu 
public care conduc la o limitare a 
numărului de furnizori ai unui serviciu
portuar se poate justifica din motive de 
interes public.

Or. en

Amendamentul 14
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Recurgerea la obligații de serviciu 
public care conduc la o limitare a 
numărului de furnizori ai unui serviciu 
portuar se poate justifica numai din motive 
de interes public, pentru a asigura 
accesibilitatea serviciului portuar pentru 
toți utilizatorii de servicii, disponibilitatea 
serviciului portuar pe durata întregului an 
sau convenabilitatea prețului serviciului 
portuar pentru anumite categorii de 
utilizatori.

(14) Recurgerea la obligații de serviciu 
public care conduc la o limitare a 
numărului de furnizori ai unui serviciu
portuar se poate justifica numai din motive 
de interes public, pentru a asigura 
accesibilitatea serviciului portuar pentru 
toți utilizatorii de servicii, disponibilitatea 
serviciului portuar pe durata întregului an 
sau convenabilitatea prețului serviciului 
portuar pentru anumite categorii de 
utilizatori și operațiuni portuare sigure, în 
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condiții de securitate și sustenabile din 
punct de vedere ecologic și social.

Or. en

Amendamentul 15
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderii care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 
în domeniul muncii ale statelor membre. În 
cazul limitării numărului de furnizori de 
servicii portuare, atunci când încheierea 
unui contract de servicii portuare poate 
atrage după sine schimbarea operatorului 
de servicii portuare, ar trebui să fie posibil 
ca autoritățile competente să solicite 
operatorului de servicii ales să aplice 
dispozițiile Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

(19) Statele membre își mențin competența
deplină de a asigura nivelul de protecție 
socială pentru personalul întreprinderii care 
prestează servicii portuare, în deplină 
autonomie și în conformitate cu principiul 
subsidiarității. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor, actuale 
și viitoare, sociale și în domeniul muncii 
ale statelor membre. În cazul limitării 
numărului de furnizori de servicii portuare, 
atunci când încheierea unui contract de 
servicii portuare poate atrage după sine 
schimbarea operatorului de servicii 
portuare, autoritățile competente sunt 
invitate să încurajeze operatorul de 
servicii ales să aplice dispozițiile relevante 
ale Directivei 2001/23/CE a Consiliului 
privind apropierea legislației statelor 
membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

__________________ __________________
11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16. 11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendamentul 16
Emer Costello
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderii care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 
în domeniul muncii ale statelor membre. În 
cazul limitării numărului de furnizori de 
servicii portuare, atunci când încheierea 
unui contract de servicii portuare poate 
atrage după sine schimbarea operatorului 
de servicii portuare, ar trebui să fie posibil 
ca autoritățile competente să solicite
operatorului de servicii ales să aplice 
dispozițiile Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderilor care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 
în domeniul muncii ale statelor membre. În 
cazul limitării numărului de furnizori de 
servicii portuare, atunci când încheierea 
unui contract de servicii portuare poate 
atrage după sine schimbarea operatorului
de servicii portuare, autoritățile 
competente solicită operatorului de servicii 
ales să aplice dispozițiile 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului 
privind apropierea legislației statelor 
membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

__________________ __________________
11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16. 11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendamentul 17
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderii care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderii care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 



PE524.539v01-00 10/43 AM\1010725RO.doc

RO

în domeniul muncii ale statelor membre. În 
cazul limitării numărului de furnizori de 
servicii portuare, atunci când încheierea 
unui contract de servicii portuare poate 
atrage după sine schimbarea operatorului 
de servicii portuare, ar trebui să fie posibil 
ca autoritățile competente să solicite
operatorului de servicii ales să aplice 
dispozițiile Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

în domeniul muncii ale statelor membre. În 
cazul limitării numărului de furnizori de 
servicii portuare, atunci când încheierea 
unui contract de servicii portuare poate 
atrage după sine schimbarea operatorului 
de servicii portuare, autoritățile 
competente ar trebui să impună
operatorului de servicii ales să aplice 
dispozițiile Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor, a clauzelor și 
condițiilor în cazul transferului de 
întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11. 

__________________ __________________
11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16. 11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendamentul 18
Georges Bach

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderii care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 
în domeniul muncii ale statelor membre. În 
cazul limitării numărului de furnizori de 
servicii portuare, atunci când încheierea 
unui contract de servicii portuare poate 
atrage după sine schimbarea operatorului 
de servicii portuare, ar trebui să fie posibil 
ca autoritățile competente să solicite 
operatorului de servicii ales să aplice 
dispozițiile Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 

(19) Statele membre ar trebui să își 
mențină competența de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru 
personalul întreprinderii care prestează 
servicii portuare. Prezentul regulament nu 
aduce atingere aplicării normelor sociale și 
în domeniul muncii ale statelor membre și 
respectă în totalitate articolul 28 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În cazul limitării numărului de 
furnizori de servicii portuare, atunci când 
încheierea unui contract de servicii 
portuare poate atrage după sine schimbarea 
operatorului de servicii portuare, ar trebui 
să fie posibil ca autoritățile competente să 
solicite operatorului de servicii ales să 
aplice dispozițiile Directivei 2001/23/CE a 
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drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

Consiliului privind apropierea legislației 
statelor membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
de întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități11.

__________________ __________________
11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16. 11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Amendamentul 19
Georges Bach

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Politica comercială a Uniunii 
Europene ar trebui să promoveze 
reducerea sărăciei la nivel mondial, prin 
promovarea îmbunătățirii condițiilor de 
muncă, a protecției locurilor de muncă și 
a sănătății și a drepturilor fundamentale. 
Nu ar trebui acordate contracte publice 
operatorilor economici care au fost 
implicați într-o organizație criminală, în 
exploatarea muncii copiilor sau în traficul 
de ființe umane.

Or. en

Amendamentul 20
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În multe porturi, accesul la piață 
pentru furnizorii de servicii de manipulare 
a mărfurilor și de servicii în terminalele de 

(20) În multe porturi, accesul la piață 
pentru furnizorii de servicii de manipulare 
a mărfurilor și de servicii în terminalele de 
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pasageri se acordă prin intermediul unor 
contracte de concesiune publică. Acest tip 
de contracte va fi reglementat de Directiva 
…/... [directiva privind concesiunile]. În 
consecință, capitolul II din prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
furnizării de servicii de manipulare a 
mărfurilor și de servicii pentru pasageri, 
dar statele membre ar trebui să dispună în 
continuare de libertatea de a decide să 
aplice totuși normele din capitolul 
respectiv la aceste două tipuri de servicii. 
Pentru alte tipuri de contracte utilizate de 
autoritățile publice în vederea acordării 
accesului la piața serviciilor de manipulare 
a mărfurilor și a serviciilor din terminalele 
de pasageri, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că autoritățile 
competente sunt obligate să respecte 
principiile transparenței și nediscriminării 
atunci când încheie astfel de contracte. 
Aceste principii trebuie aplicate integral în 
ceea ce privește furnizarea oricărui serviciu 
portuar.

pasageri se acordă prin intermediul unor 
contracte de concesiune publică. Acest tip 
de contracte va fi reglementat de 
Directiva …/... [directiva privind 
concesiunile]. În consecință, capitolul II 
din prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice furnizării de servicii de manipulare a 
mărfurilor și de servicii pentru pasageri. 
Pentru alte tipuri de contracte utilizate de 
autoritățile publice în vederea acordării 
accesului la piața serviciilor de manipulare 
a mărfurilor și a serviciilor din terminalele 
de pasageri, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a confirmat că autoritățile 
competente sunt obligate să respecte 
principiile transparenței și nediscriminării
atunci când încheie astfel de contracte. 
Aceste principii se aplică integral în ceea 
ce privește furnizarea oricărui serviciu 
portuar.

Or. en

Amendamentul 21
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În conformitate cu Rezoluția A.960 
a Organizației Maritime Internaționale 
(OMI), fiecare zonă de pilotaj presupune 
din partea pilotului o vastă experiență de 
specialitate și cunoștințe despre loc. 
Având în vedere faptul că OMI 
recunoaște caracterul adecvat al 
administrării la nivel regional sau local a 
pilotajului, pilotajul ar trebui să fie exclus 
din dispozițiile privind accesul pe piață 
incluse în capitolul II al prezentului 
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regulament.

Or. en

Amendamentul 22
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Comisia ar trebui să clarifice 
noțiunea de ajutor de stat în raport cu 
finanțarea infrastructurilor portuare, 
ținând seama de caracterul necomercial 
al accesului public și al infrastructurii de 
apărare. Aici intră și infrastructura 
pentru conexiunile de acces terestru 
feroviar și rutier la sistemul național de 
transport, infrastructura necesară pentru 
utilități în zona portului și toate 
infrastructurile care permit accesul la o 
zonă portuară, inclusiv accesul maritim, 
canalele navigabile și instalațiile de 
apărare. Aceste tipuri de infrastructuri ar 
trebui să fie accesibile tuturor 
potențialilor utilizatori în condiții de 
egalitate și nediscriminatorii și ar trebui 
să se încadreze în responsabilitatea 
statului de a satisface nevoile generale ale 
populației.

Or. en

Amendamentul 23
Richard Howitt

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a completa și modifica (29) În vederea consolidării coerenței
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anumite elemente neesențiale ale 
prezentului regulament și în special 
pentru a promova aplicarea uniformă
taxelor de mediu, a consolida coerența 
taxelor de mediu la nivelul Uniunii și a 
asigura existența unor principii comune 
de taxare în legătură cu promovarea 
transportului maritim pe distanțe scurte, 
ar trebui acordată Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene în ceea ce privește
clasificările comune ale navelor,
combustibililor și tipuri de operațiuni în 
funcție de care să varieze taxele de
utilizare a infrastructurii și principiile 
comune de taxare pentru utilizarea
infrastructurii portuare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

taxelor de mediu la nivelul Uniunii,
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește clasificările comune ale navelor și 
combustibililor. Atunci când adoptă astfel 
de acte delegate, Comisia ar trebui să țină 
seama de indexul maritim de mediu (ESI) 
și de progresele realizate în cadrul 
inițiativei porturilor mondiale vizând 
clima (WPCI). Aceste clasificări ar trebui 
să servească doar ca bază pentru a 
permite variații ale taxelor de utilizare a 
infrastructurii portuare și nu ar trebui să 
aducă atingere competenței unui 
organism de administrare al unui port de 
a stabili autonom nivelul taxelor de 
utilizare a infrastructurii portuare, în 
conformitate cu normele aplicabile.
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 24
Georges Bach

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Rapoartele de muncă în porturi au o 
mare influență asupra funcționării 
porturilor. Prin urmare, Comitetul de 
dialog social sectorial pentru porturi le 
oferă partenerilor sociali un cadru pentru 
a stabili rezultatele cu privire la condițiile 
de muncă, cum ar fi sănătatea și 
siguranța, formarea și calificările, la 
politica UE privind combustibilii cu 
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conținut redus de sulf, la atractivitatea 
sectorului pentru lucrătorii tineri și 
pentru lucrătoare. Comisia ar trebui să 
faciliteze negocierile și să le monitorizeze 
îndeaproape.

Or. en

Amendamentul 25
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Rapoartele de muncă în porturi au o 
mare influență asupra funcționării 
porturilor. Prin urmare, Comitetul de 
dialog social sectorial pentru porturi le 
oferă partenerilor sociali un cadru pentru 
a stabili rezultatele privind organizarea 
muncii și condițiile de muncă, sănătatea 
și siguranța, formarea și calificările, 
politica UE privind combustibilii cu 
conținut redus de sulf, îmbunătățirea 
diversității prin creșterea atractivității 
sectorului pentru grupurile 
nereprezentate, cum ar fi lucrătorii tineri 
și lucrătoarele. Comisia ar trebui să 
faciliteze negocierile, să le sprijine și să le 
monitorizeze îndeaproape. În cazul în 
care nu se ajunge la un acord clar până 
în 2016, Comisia ar trebui să analizeze 
dacă ar fi oportună prezentarea unei 
propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 26
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Pozițiile adoptate de parlamentele 
naționale, care acționează conform 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
care consideră într-un număr mare că 
textul propus de Comisie se opune 
principiului subsidiarității întrucât ea nu 
justifică faptul că definirea unui statut 
european unic al porturilor permite 
îndeplinirea într-o mai mare măsură a 
obiectivelor de dezvoltare a pieței interne, 
cu excepția cazului în care se 
demonstrează realitatea unui efect major 
și se stabilesc clar și precis efectele 
așteptate.

Or. fr

Amendamentul 27
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dragare; eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) amarare; eliminat

Or. en

Amendamentul 29
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pilotaj; și eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pilotaj; și eliminat

Or. de

Amendamentul 31
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) remorcare. eliminat

Or. en
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Amendamentul 32
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „buncheraj” înseamnă furnizarea de 
combustibil solid, lichid sau gazos sau 
orice altă sursă de energie utilizată pentru 
propulsarea navei pe apă, precum și pentru 
alimentarea specifică și generală cu energie 
la bordul navei pe apă atunci când se află 
la dană;

1. „buncheraj” înseamnă furnizarea de 
combustibil solid, lichid sau gazos sau 
orice altă sursă de energie utilizată pentru 
propulsarea navei pe apă, precum și pentru 
alimentarea specifică și generală cu energie 
la bordul navei pe apă;

Or. fr

Justificare

Buncherajul se poate efectua pe mare sau când nava se află la dană.

Amendamentul 33
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „servicii de manipulare a mărfurilor” 
înseamnă organizarea și manipularea 
mărfurilor între nava pe apă care le 
transportă și țărm, pentru importul, 
exportul sau tranzitul mărfurilor, inclusiv 
prelucrarea, transportarea și depozitarea 
temporară a mărfurilor la terminalul de 
marfă relevant și în legătură directă cu 
transportul mărfurilor, dar excluzând 
antrepozitarea, dezambalarea, reambalarea 
sau orice alte servicii cu valoare adăugată 
legate de manipularea mărfurilor;

2. „servicii de manipulare a mărfurilor” 
înseamnă organizarea și manipularea 
mărfurilor între nava pe apă care le 
transportă și țărm, pentru importul, 
exportul sau tranzitul mărfurilor, inclusiv 
prelucrarea, arimarea, dezarimarea,
transportarea și depozitarea temporară a 
mărfurilor la terminalul de marfă relevant 
și în legătură directă cu transportul 
mărfurilor, dar excluzând antrepozitarea, 
dezambalarea, reambalarea sau orice alte 
servicii cu valoare adăugată legate de 
manipularea mărfurilor;
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Or. en

Amendamentul 34
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „obligație de serviciu public” înseamnă 
o cerință definită sau determinată cu 
scopul de a asigura furnizarea serviciilor 
portuare de interes general a căror 
furnizare un operator, dacă ar ține seama 
de propriile sale interese comerciale, nu și-
ar asuma-o sau nu și-ar asuma-o în aceeași 
măsură sau în aceleași condiții;

14. „obligație de serviciu public” înseamnă 
o obligație care vizează asigurarea 
furnizării serviciilor portuare de interes 
general a căror furnizare un operator, dacă 
ar ține seama de propriile sale interese 
comerciale, nu și-ar asuma-o sau nu și-ar 
asuma-o în aceeași măsură sau în aceleași 
condiții;

Or. fr

Justificare

Reluarea definiției prevăzute la Regulamentul nr. 1191/69 (CEE) al Consiliului din 
26 iunie 1969 privind acțiunea statelor membre în ceea ce privește obligațiile inerente 
noțiunii de serviciu public în domeniul transportului feroviar, rutier și pe căi navigabile 
interioare.

Amendamentul 35
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „subcontractant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică, căreia i se 
atribuie executarea tuturor sau a unei 
părți a obligațiilor unui contract 
prealabil.

Or. en
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Amendamentul 36
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de administrare al portului 
poate impune ca furnizorii de servicii 
portuare să respecte anumite cerințe 
minime pentru realizarea serviciului 
portuar corespunzător.

(1) Organismul de administrare al portului 
impune ca furnizorii de servicii portuare să 
respecte anumite cerințe minime pentru 
realizarea serviciului portuar 
corespunzător.

Or. de

Amendamentul 37
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cerințele minime menționate la 
alineatul (1) pot viza exclusiv, acolo unde 
este cazul:

(2) Cerințele minime menționate la 
alineatul (1) pot viza, acolo unde este 
cazul:

Or. en

Amendamentul 38
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calificările profesionale ale furnizorului 
de servicii portuare, ale personalului 

(a) calificările profesionale ale furnizorului 
de servicii portuare, ale personalului 
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acestuia sau ale persoanelor fizice care 
gestionează în mod efectiv și continuu
activitățile furnizorului de servicii 
portuare;

acestuia sau ale persoanelor fizice care 
gestionează în mod efectiv activitățile 
furnizorului de servicii portuare;

Or. en

Justificare

Ar fi riscant să se stipuleze că sunt calificate doar persoanele care gestionează în mod 
„continuu” activitățile. Din motive de securitate, orice persoană care gestionează activitățile 
trebuie să fie calificată din punct de vedere profesional.

Amendamentul 39
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) respectarea cerințelor privind siguranța 
maritimă sau siguranța și securitatea 
portului ori ale căilor de acces la acesta, ale 
instalațiilor, echipamentelor și personalului 
său;

(c) respectarea cerințelor privind siguranța 
maritimă sau siguranța și securitatea 
portului ori ale căilor de acces la acesta, ale 
instalațiilor, echipamentelor și personalului 
său, precum și a dispozițiilor privind 
protecția muncii și a sănătății aplicabile 
în respectivul port;

Or. de

Amendamentul 40
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) respectarea cerințelor privind siguranța 
maritimă sau siguranța și securitatea 
portului ori ale căilor de acces la acesta, ale 
instalațiilor, echipamentelor și personalului 

(c) respectarea cerințelor privind siguranța 
maritimă sau siguranța și securitatea 
portului ori ale căilor de acces la acesta, ale 
instalațiilor, echipamentelor, lucrătorilor și 
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său; personalului său;

Or. en

Amendamentul 41
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) respectarea drepturilor lucrătorilor și 
a standardelor sociale minime naționale, 
inclusiv a acordurilor colective în vigoare.

Or. de

Amendamentul 42
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) buna reputație a solicitantului în 
ceea ce privește respectarea drepturilor 
sociale și în domeniul muncii, inclusiv 
aplicarea legislației, și a acordurilor 
pentru protecția sănătății și siguranței.

Or. en

Amendamentul 43
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) conformitatea cu legislația socială și 
în domeniul muncii.

Or. en

Amendamentul 44
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cerințele minime trebuie să fie 
transparente, nediscriminatorii, obiective și 
relevante pentru categoria și natura 
serviciilor portuare în cauză.

(3) Cerințele minime trebuie să fie 
transparente, nediscriminatorii, obiective și 
relevante pentru categoria și natura 
serviciilor portuare în cauză și nu trebuie 
să fie utilizate pentru a introduce în mod 
implicit obstacole în calea pieței.

Or. it

Amendamentul 45
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu se poate face dovada 
respectării articolului 4 alineatul (2) litera 
(c), se consideră că există un temei 
suficient pentru refuz.

Or. de
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Amendamentul 46
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) necesitatea de a asigura desfășurarea 
unor operațiuni portuare sigure, în 
condiții de securitate și sustenabile din 
punct de vedere ecologic și social.

Or. en

Amendamentul 47
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă valoarea estimată a serviciului 
portuar depășește pragul definit la 
alineatul (3), se aplică normele privind 
procedura de atribuire, garanțiile 
procedurale și durata maximă a 
concesiunilor stabilite în Directiva …/… 
[privind concesiunile].

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pragul și metoda de determinare a 
valorii serviciului portuar sunt cele din 
dispozițiile relevante și aplicabile ale 

eliminat
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Directivei …/… [privind concesiunile].

Or. en

Amendamentul 49
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În scopul prezentului regulament, o 
modificare substanțială, în sensul 
Directivei …/... [privind concesiunile], a 
dispozițiilor unui contract de servicii 
portuare în cursul perioadei sale de 
valabilitate este considerată un nou 
contract de servicii portuare și necesită 
derularea unei noi proceduri conform 
alineatului (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 50
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Alineatele (1)-(5) din prezentul articol 
nu se aplică în cazurile menționate la 
articolul 9.

(6) Alineatele (1)-(4a) din prezentul articol 
nu se aplică în cazurile menționate la 
articolul 9 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 51
Richard Howitt
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Directivei .../... [privind 
concesiunile]15, Directivei …/… [privind 
serviciile de utilități publice]16 și Directivei 
.../... [privind achizițiile publice]17.

(7) În cazul în care contractele vizând 
prestarea de servicii portuare se prezintă 
sub forma unor concesiuni de servicii în 
sensul Directivei .../... [privind 
concesiunile]15, se aplică dispozițiile 
directivei respective. Prezentul 
regulament nu aduce atingere
Directivei .../... [privind serviciile de 
utilități publice]16 și Directivei .../... 
[privind achizițiile publice]17.

__________________ __________________
15 Propunere de directivă privind atribuirea 
contractelor de concesiune [COM(2011) 
897 final].

15 Propunere de directivă privind atribuirea 
contractelor de concesiune 
(COM(2011)0897).

16 Propunere de directivă privind achizițiile 
efectuate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 
[COM(2011) 0895 final].

16 Propunere de directivă privind achizițiile 
efectuate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 
(COM(2011)0895).

17 Propunere de directivă privind achizițiile 
publice [COM(2011) 0896 final].

17 Propunere de directivă privind achizițiile 
publice (COM(2011)0896).

Or. en

Amendamentul 52
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) disponibilitatea fără întrerupere a 
serviciului pe parcursul zilei, al nopții, al 
săptămânii și al anului;

(a) disponibilitatea și calitatea serviciului,
fără întrerupere pe parcursul zilei, al nopții, 
al săptămânii și al anului;

Or. en
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Amendamentul 53
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) siguranța, securitatea sau 
sustenabilitatea ecologică a operațiunilor 
portuare.

Or. en

Amendamentul 54
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) amenajarea teritoriului;

Or. fr

Amendamentul 55
Richard Howitt

Propunere de regulament
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, 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 56
Georges Bach

Propunere de regulament
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, respectând însă în 
totalitate articolul 28 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. 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.

Or. en

Amendamentul 57
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării normelor sociale și în domeniul 
muncii ale statelor membre.

(1) Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării normelor sociale și în domeniul 
muncii aplicabile în statele membre.

Or. en

Amendamentul 58
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării normelor sociale și în domeniul 
muncii ale statelor membre.

(1) Prezentul regulament nu aduce atingere 
aplicării normelor, actuale sau viitoare,
sociale și în domeniul muncii ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 59
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 
administrare ale portului pot solicita ca
furnizorul de servicii portuare desemnat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, statele membre solicită 
acest lucru atunci când furnizorul de 
servicii portuare desemnat în conformitate 
cu procedura stabilită la articolul 7, dacă 
acesta este diferit de furnizorul istoric al 
serviciilor portuare, acordă personalului 
angajat anterior de furnizorul istoric al 
serviciilor portuare drepturile pe care 
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drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

aceștia le-ar fi deținut dacă ar fi avut loc un 
transfer în sensul Directivei 2001/23/CE.

Or. en

Amendamentul 60
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 
administrare ale portului pot solicita ca 
furnizorul de servicii portuare desemnat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 
drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 
administrare ale portului solicită ca 
furnizorul de servicii portuare desemnat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 
drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

Or. en

Amendamentul 61
Emer Costello

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 
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administrare ale portului pot solicita ca 
furnizorul de servicii portuare desemnat în 
conformitate cu procedura stabilită la
articolul 7, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 
drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

administrare ale portului solicită ca 
furnizorul de servicii portuare desemnat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 
drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

Or. en

Amendamentul 62
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 
administrare ale portului pot solicita ca 
furnizorul de servicii portuare desemnat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 
drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 
administrare ale portului trebuie să solicite
ca furnizorul de servicii portuare desemnat 
în conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 
drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

Or. de

Amendamentul 63
Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 
administrare ale portului pot solicita ca 
furnizorul de servicii portuare desemnat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 7, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 
drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

(2) Fără a aduce atingere legislației 
naționale și celei a Uniunii, și nici 
contractelor colective încheiate de 
parteneri sociali, organismele de 
administrare ale portului pot solicita ca 
furnizorul de servicii portuare desemnat în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolele 7 și 9, dacă acesta este diferit de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare, să 
acorde personalului angajat anterior de 
furnizorul istoric al serviciilor portuare 
drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut 
dacă ar fi avut loc un transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE.

Or. it

Justificare

Amendamentul propus extinde domeniul de aplicare al prezentului articol la cazul în care un 
stat membru care alege să ofere servicii portuare prin intermediul unui operator intern 
decide ulterior să ofere aceleași servicii prin intermediul unui model diferit.

Amendamentul 64
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3). În cazul în care organismele de 
administrare ale portului impun 
furnizorilor de servicii portuare să respecte 
anumite standarde sociale în ceea ce 
privește furnizarea serviciilor portuare 
relevante, documentele de licitație și 
contractele de servicii portuare trebuie să 
cuprindă lista personalului respectiv și să 
ofere detalii transparente cu privire la 
drepturile contractuale ale acestora și la 
condițiile în care angajații sunt considerați 
a fi legați de serviciile portuare.

(3) În cazul în care organismele de 
administrare ale portului impun tuturor 
celor implicați în furnizarea de servicii 
portuare să respecte toate standardele
sociale existente în ceea ce privește 
furnizarea serviciilor portuare relevante, 
documentele de licitație și contractele de 
servicii portuare trebuie să cuprindă lista 
personalului respectiv și să ofere detalii 
transparente cu privire la drepturile 
contractuale ale acestora și la condițiile în 
care angajații sunt considerați a fi legați de 
serviciile portuare.
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Or. de

Amendamentul 65
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care organismele de 
administrare ale portului impun 
furnizorilor de servicii portuare să respecte 
anumite standarde sociale în ceea ce 
privește furnizarea serviciilor portuare 
relevante, documentele de licitație și 
contractele de servicii portuare trebuie să 
cuprindă lista personalului respectiv și să 
ofere detalii transparente cu privire la 
drepturile contractuale ale acestora și la
condițiile în care angajații sunt considerați 
a fi legați de serviciile portuare.

(3) În cazul în care organismele de 
administrare ale portului impun 
furnizorilor de servicii portuare să respecte 
anumite standarde sociale în ceea ce 
privește furnizarea serviciilor portuare 
relevante, documentele de licitație și 
contractele de servicii portuare cuprind
lista personalului respectiv și indică 
statutul drepturilor contractuale ale 
acestora și condițiile în care angajații sunt 
considerați a fi legați de serviciile portuare.

Or. en

Amendamentul 66
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de inspecție a muncii verifică 
periodic respectarea standardelor sociale 
existente.

Or. de
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Amendamentul 67
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol și dispozițiile tranzitorii 
de la articolul 24 nu se aplică serviciilor de 
manipulare a mărfurilor și serviciilor 
pentru pasageri.

Prezentul capitol și dispozițiile tranzitorii 
de la articolul 24 nu se aplică serviciilor de 
manipulare a mărfurilor, serviciilor pentru 
pasageri serviciilor de pilotaj.

Or. en

Amendamentul 68
Richard Howitt

Propunere de regulament
Capitolul II a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IIa
Subcontractarea

(1) Un furnizor de servicii portuare, astfel 
cum este menționat la articolul 2 
alineatul (13), nu poate subcontracta 
servicii decât dacă se află temporar în 
imposibilitatea de a furniza aceste servicii 
din motive de forță majoră. Acțiunea 
colectivă nu este considerată forță 
majoră.
(2) Subcontractanții nu pot subcontracta 
servicii portuare.
(3) Orice furnizor de servicii portuare 
care utilizează unul sau mai mulți 
subcontractanți informează organismul 
de administrare al portului asupra 
denumirii și a activităților 
subcontractanților implicați.
(4) Atunci când angajatorul este un 
subcontractant și fără a aduce atingere 
dispozițiilor din legislația națională 
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privind drepturile de contribuție sau de 
recurs sau dispozițiilor din legislația 
națională în domeniul asigurărilor 
sociale, statele membre se asigură că 
contractantul al cărui subcontractant 
direct este angajatorul poate fi considerat 
răspunzător, solidar cu angajatorul sau în 
locul acestuia, pentru plata:
(a) oricărei sancțiuni financiare impuse; 
și
(b) oricărei plăți retroactive.
(5) Atunci când furnizorul de servicii este 
un subcontractant, statele membre se 
asigură că contractantul principal și orice 
subcontractant intermediar pot fi 
considerați răspunzători, dacă au avut 
cunoștință de faptul că subcontractantul 
angajator angaja resortisanți din țări terțe 
aflați în situație de ședere ilegală, solidar 
cu angajatorul sau în locul acestuia, 
pentru a efectua plățile menționate la 
alineatul (4) în locul subcontractantului 
angajator sau al contractantului al cărui 
subcontractant direct este angajatorul.
(6) Statele membre pot prevedea în 
legislația națională norme mai stricte 
privind răspunderea.

Or. en

Amendamentul 69
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fondurile publice menționate la 
alineatul (1) includ capitalul social sau 
fonduri asimilate, granturile 
nerambursabile, granturile rambursabile 
numai în anumite circumstanțe, acordarea 
de împrumuturi, inclusiv descoperirile de 

(3) Fondurile publice menționate la 
alineatul (1) includ capitalul social sau 
fonduri asimilate, granturile 
nerambursabile, granturile rambursabile 
numai în anumite circumstanțe și care nu 
pot fi reînnoite, acordarea de împrumuturi, 
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cont și avansuri pentru injecții de capital, 
garanțiile acordate organismului de 
administrare al portului de către autoritățile 
publice, dividendele plătite și profiturile 
reținute sau orice altă formă de sprijin 
financiar public.

inclusiv descoperirile de cont și avansuri 
pentru injecții de capital, garanțiile 
acordate organismului de administrare al 
portului de către autoritățile publice, 
dividendele plătite și profiturile reținute 
sau orice altă formă de sprijin financiar 
public.

Or. fr

Justificare

Granturile pentru investiții ar trebui să nu poată fi reînnoite și, prin urmare, nu pot fi reluate 
pentru atenuarea prețurilor de cost, pentru a nu denatura concurența.

Amendamentul 70
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Procedurile și informațiile indicate în 
prezentul capitol și legate de finanțele 
publice fac obiectul unei autorizații din 
partea unui auditor independent care 
poate fi cel al administratorului portului 
care beneficiază de finanțări publice.

Or. fr

Justificare

Se propune ca un auditor independent, care poate fi cel al administratorului, să elibereze un 
certificat de audit privind declarațiile administratorului referitoare la obligațiile sale 
contabile și de informații financiare prevăzute în prezentul capitol, având în vedere obținerea 
unor finanțe publice. În general, acest tip de certificate nu sunt costisitoare și prezintă o mare 
siguranță pentru părțile terțe.

Amendamentul 71
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de administrare al portului 
înființează un comitet care să cuprindă 
reprezentanți ai operatorilor de nave pe 
apă, ai proprietarilor de mărfuri sau ai altor 
utilizatori portuari cărora li s-a solicitat să 
plătească o taxă de utilizare a 
infrastructurii sau o taxă de servicii 
portuare sau ambele. Acest comitet se va 
numi „comitetul consultativ al 
utilizatorilor portuari”.

(1) Organismul de administrare al portului 
înființează un comitet care să cuprindă 
reprezentanți ai operatorilor de nave pe 
apă, ai proprietarilor de mărfuri sau ai altor 
utilizatori portuari cărora li s-a solicitat să 
plătească o taxă de utilizare a 
infrastructurii sau o taxă de servicii 
portuare sau ambele și „comitetul 
consultativ al utilizatorilor portuari” în 
care trebuie să fie reprezentați partenerii 
sociali.

Or. de

Amendamentul 72
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de administrare al portului 
se consultă periodic cu părți interesate 
precum întreprinderile stabilite în port, 
furnizorii de servicii portuare, operatorii de 
nave pe apă, proprietarii de mărfuri, 
operatorii de transporturi terestre și
administrațiile publice care activează în 
zona portuară, cu privire la următoarele:

(1) Organismul de administrare al portului 
se consultă periodic cu părți interesate 
precum întreprinderile stabilite în port, 
furnizorii de servicii portuare, operatorii de 
nave pe apă, proprietarii de mărfuri, 
operatorii de transporturi terestre,
administrațiile publice și reprezentanții 
forței de muncă, care activează în zona 
portuară, cu privire la următoarele:

Or. en

Amendamentul 73
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de administrare al portului 
se consultă periodic cu părți interesate 
precum întreprinderile stabilite în port, 
furnizorii de servicii portuare, operatorii de 
nave pe apă, proprietarii de mărfuri, 
operatorii de transporturi terestre și 
administrațiile publice care activează în 
zona portuară, cu privire la următoarele:

(1) Organismul de administrare al portului 
se consultă periodic cu părți interesate, 
inclusiv cu reprezentanții angajatorilor și 
ai angajaților din întreprinderile stabilite 
în port, furnizorii de servicii portuare, 
operatorii de nave pe apă, proprietarii de 
mărfuri, operatorii de transporturi terestre 
și administrațiile publice care activează în 
zona portuară, cu privire la următoarele:

Or. de

Amendamentul 74
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de administrare al portului 
se consultă periodic cu părți interesate 
precum întreprinderile stabilite în port, 
furnizorii de servicii portuare, operatorii de 
nave pe apă, proprietarii de mărfuri, 
operatorii de transporturi terestre și 
administrațiile publice care activează în 
zona portuară, cu privire la următoarele:

(1) Organismul de administrare al portului 
se consultă periodic cu părți interesate 
precum întreprinderile stabilite în port, 
furnizorii de servicii portuare, operatorii de 
nave pe apă, proprietarii de mărfuri, 
reprezentanții lucrătorilor, operatorii de 
transporturi terestre și administrațiile 
publice care activează în zona portuară, cu 
privire la următoarele:

Or. en

Amendamentul 75
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) respectarea standardelor sociale 
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existente.

Or. de

Amendamentul 76
Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) aplicarea corespunzătoare a 
cerințelor în materie de sănătate și 
siguranță și, după caz, a eventualelor 
măsuri de îmbunătățire a acestor 
standarde.

Or. en

Amendamentul 77
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Organismul independent de supraveghere
(1) Statele membre se asigură că un 
organism independent de supraveghere 
monitorizează și supraveghează aplicarea 
prezentului regulament în toate porturile 
maritime care intră sub incidența 
prezentului regulament pe teritoriul 
fiecărui stat membru.
(2) Organismul independent de 
supraveghere trebuie să fie distinct din 
punct de vedere juridic și independent din 
punct de vedere funcțional de orice 
organism de administrare al unui port sau 
de orice furnizori de servicii portuare. 
Statele membre care își mențin 
proprietatea sau controlul asupra 
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porturilor sau a organismelor de 
administrare ale porturilor asigură o 
separare structurală efectivă între 
funcțiile legate de supravegherea și 
monitorizarea aplicării prezentului 
regulament și activitățile asociate 
proprietății sau controlului respectiv. 
Organismul independent de supraveghere 
își exercită competențele în mod imparțial 
și transparent și respectă în mod 
corespunzător dreptul de desfășurare 
liberă a activității.
(3) Organismul independent de 
supraveghere tratează plângerile depuse 
de orice parte care prezintă un interes 
legitim și litigiile care i-au fost prezentate 
în legătură cu aplicarea prezentului 
regulament.
(4) În cazul în care survine un litigiu între 
părți stabilite în state membre diferite, 
organismul independent de supraveghere 
al statului membru în al cărui port se 
consideră că își are originea litigiul este 
competent pentru soluționarea litigiului.
(5) Organismul independent de 
supraveghere are dreptul să impună ca 
organismele de administrare ale 
porturilor, furnizorii de servicii portuare 
și utilizatorii portuari să prezinte 
informațiile necesare pentru a asigura 
monitorizarea și supravegherea aplicării 
prezentului regulament.
(6) Organismul independent de 
supraveghere poate emite avize, la cererea 
unei autorități competente din statul 
membru, cu privire la orice aspect legat 
de aplicarea prezentului regulament.
(7) Organismul independent de 
supraveghere poate consulta comitetul 
consultativ al utilizatorilor portuari din 
portul în cauză atunci când tratează 
plângeri sau litigii.
(8) Deciziile organismului independent de 
supraveghere au caracter obligatoriu, 
fără a aduce atingere controlului 
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jurisdicțional.
(9) Statele membre informează Comisia 
cu privire la identitatea organismelor 
independente de supraveghere până cel 
târziu la 1 iulie 2015 și, ulterior, cu 
privire la orice modificare a acestora. 
Comisia publică și actualizează lista 
organismelor independente de 
supraveghere pe site-ul său web.

Or. en

Amendamentul 78
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Cooperare între organismele 

independente de supraveghere
(1) Organismele independente de 
supraveghere fac schimb de informații 
privind activitatea lor și principiile și 
practicile lor decizionale, pentru a facilita 
o implementare uniformă a prezentului 
regulament. În acest scop, ele trebuie să 
participe și să colaboreze în cadrul unei 
rețele care să se reunească la intervale 
regulate și cel puțin o dată pe an. Comisia 
coordonează și sprijină și participă la 
activitățile rețelei.
(2) Organismele independente de 
supraveghere cooperează îndeaproape 
pentru a-și acorda reciproc asistență la 
îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv la 
realizarea anchetelor necesare pentru 
tratarea plângerilor și litigiilor în cazurile 
care implică porturi din diferite state 
membre. În acest scop, un organism 
independent de supraveghere trebuie să 
pună la dispoziția unui alt astfel de 
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organism, în urma unei cereri motivate, 
informațiile necesare pentru a permite 
organismului respectiv să își 
îndeplinească responsabilitățile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament.
(3). Statele membre se asigură că 
organismele independente de 
supraveghere furnizează Comisiei, în 
urma unei cereri motivate, informațiile 
necesare pentru ca aceasta să își 
îndeplinească sarcinile. Informațiile 
solicitate de Comisie sunt proporționale 
cu îndeplinirea sarcinilor respective.
(4) În cazul în care informațiile sunt 
considerate confidențiale de către 
organismul independent de supraveghere, 
în conformitate cu reglementările Uniunii 
sau cu cele naționale privind 
confidențialitatea informațiilor de natură 
comercială, celălalt organism național de 
supraveghere și Comisia asigură această 
confidențialitate. Aceste informații pot fi 
folosite doar în scopul pentru care au fost 
cerute.
(5) Pe baza experienței organismelor 
independente de supraveghere și pe baza 
activităților rețelei menționate la alineatul 
(1), precum și pentru a asigura o 
cooperare eficientă, Comisia poate adopta 
principii comune privind măsurile 
adecvate pentru schimbul de informații 
între organismele independente de 
supraveghere. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 22 alineatul (2).
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Amendamentul 79
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 14 se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată.

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 14 se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
...*. Comisia elaborează un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
_________________

* JO: de introdus data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.
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Amendamentul 80
Richard Howitt

Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat
Comitet

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
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