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Acesso ao mercado dos serviços portuários e transparência financeira dos portos 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) um quadro claro de acesso ao mercado 

dos serviços portuários; 

 

a) um quadro para a organização dos 

serviços portuários, incluindo o 

reconhecimento da importância de 

padrões elevados em matéria de 

segurança, ambiente e emprego, bem 

como do diálogo social na indústria dos 

serviços portuários; 

 

Or. en 
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Knut Fleckenstein 

Acesso ao mercado dos serviços portuários e transparência financeira dos portos 
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Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 6  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Em caso de interrupção ou risco 

iminente de interrupção de serviços 

portuários a que foram impostas obrigações 

de serviço público, a autoridade 

competente pode tomar uma medida de 

emergência. Essa medida pode assumir a 

forma de adjudicação do serviço por ajuste 

direto a outro prestador, pelo período 

máximo de um ano. Durante este período, a 

autoridade competente deve lançar um 

novo procedimento de seleção do prestador 

de serviços portuários nos termos do 

artigo 7.º ou aplicar o artigo 9.º. 

6. Em caso de interrupção ou risco 

iminente de interrupção de serviços 

portuários a que foram impostas obrigações 

de serviço público, a autoridade 

competente pode tomar uma medida de 

emergência. Essa medida pode assumir a 

forma de adjudicação do serviço por ajuste 

direto a outro prestador, pelo período 

máximo de um ano. Durante este período, a 

autoridade competente deve lançar um 

novo procedimento de seleção do prestador 

de serviços portuários ou aplicar o 

artigo 9.º. O exercício de contratação 

coletiva legítima ou de direitos à ação 

coletiva, incluindo o direito à greve, não é 

considerada uma interrupção de serviços 

portuários para a qual possam ser 

tomadas medidas de emergência. 

Or. en 

 

 


