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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni
(a) qafas ċar għal aċċess għas-suq tasservizzi portwarji;

Emenda
(a) qafas għall-organizzazzjoni tas-servizzi
portwarji, inklużi r-rikonoxximent talimportanza ta' standards għoljin tassikurezza, dawk ambjentali u tax-xogħol u
d-djalogu soċjali fl-industrija tas-servizzi
portwarji;
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Artikolu 8 – paragrafu 6
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6. Fil-każ ta' interruzzjoni tas-servizzi
portwarji li għalihom huma imposti obbligi
ta’ servizz pubbliku jew meta jkun hemm
riskju immedjat ta' sitwazzjoni bħal din, lawtorità kompetenti tista' tieħu miżura ta'
emerġenza. Il-miżura ta' emerġenza tista'
tieħu l-forma ta' għotja diretta sabiex isservizz jiġi attribwit lil fornitur differenti
għal perjodu li jasal sa sena. Matul dak ilperjodu ta' żmien, l-awtorità kompetenti
għandha jew tniedi proċedura ġdida biex
tagħżel fornitur ta' servizz portwarju skont
l-Artikolu 7 jew inkella għandha tapplika lArtikolu 9.

6. Fil-każ ta' interruzzjoni tas-servizzi
portwarji li għalihom huma imposti obbligi
ta’ servizz pubbliku jew meta jkun hemm
riskju immedjat ta' sitwazzjoni bħal din, lawtorità kompetenti tista' tieħu miżura ta'
emerġenza. Il-miżura ta' emerġenza tista'
tieħu l-forma ta' għotja diretta sabiex isservizz jiġi attribwit lil fornitur differenti
għal perjodu li jasal sa sena. Matul dak ilperjodu ta’ żmien, l-awtorità kompetenti
għandha jew tniedi proċedura ġdida biex
tagħżel fornitur ta’ servizz portwarju jew
inkella għandha tapplika l-Artikolu 9. Leżerċizzju ta’ negozjar kollettiv jew
drittijiet ta’ azzjoni industrijali leġittimi,
inkluż id-dritt għal strajk m’għandhomx
jitqiesu bħala tfixkil tas-servizzi portwarji
li għalihom jistgħu jittieħdu miżuri ta’
emerġenza.
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