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Amendement  146 

Lucy Anderson e.a. 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een duidelijk kader voor toegang tot de 

markt voor havendiensten; 

(a) een kader voor de organisatie van 

havendiensten, inclusief erkenning van 

het belang van hoge normen op het gebied 

van veiligheid, milieu en arbeid en van de 

sociale dialoog in de havendienstensector; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/147 

Amendement  147 

Lucy Anderson e.a. 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 6  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. In geval van een verstoring van 

havendiensten waarvoor 

openbaredienstverplichtingen zijn 

opgelegd of wanneer er een direct risico op 

een dergelijke situatie bestaat, kan de 

bevoegde instantie een noodmaatregel 

treffen. De noodmaatregel kan de vorm 

aannemen van een directe gunning om de 

dienst voor een termijn van maximaal een 

jaar aan een andere aanbieder toe te wijzen. 

In deze tijdsperiode start de bevoegde 

instantie een nieuwe procedure om een 

aanbieder van een havendienst te selecteren 

overeenkomstig artikel 7 of past zij artikel 

9 toe. 

6. In geval van een verstoring van 

havendiensten waarvoor 

openbaredienstverplichtingen zijn 

opgelegd of wanneer er een direct risico op 

een dergelijke situatie bestaat, kan de 

bevoegde instantie een noodmaatregel 

treffen. De noodmaatregel kan de vorm 

aannemen van een directe gunning om de 

dienst voor een termijn van maximaal een 

jaar aan een andere aanbieder toe te wijzen. 

In deze tijdsperiode start de bevoegde 

instantie een nieuwe procedure om een 

aanbieder van een havendienst te selecteren 

of past zij artikel 9 toe. De uitoefening van 

het legitieme recht om collectieve 

onderhandelingen of collectief actie te 

voeren, met inbegrip van het 

stakingsrecht, wordt niet beschouwd als 

een verstoring van havendiensten 

waarvoor noodmaatregelen kunnen 

worden getroffen. 

Or. en 

 

 


