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Изменение 26
Jan Kozłowski

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Резултатите от анализа на 
такава информация следва да се 
използват за предвиждане на 
тенденциите на пазара на труда и за 
подкрепа на морските лица при 
планиране на кариерата и възползване 
от наличните възможности за 
професионалното образование и 
обучение. Тези резултати следва също 
да допринесат за подобряване на 
професионалното образование и 
обучение, предлагано от висши морски 
учебни заведения.

Or. en

Изменение 27
Philippe De Backer

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Следва да се избягва 
допълнително забавяне при 
транспонирането на приетите в 
Манила изменения на Конвенцията 
STCW в европейското 
законодателство, за да се запази 
конкурентоспособността на 
европейските морски лица, както и да 
се поддържа безопасността на борда 
на кораби чрез обучение на 
екипажите, което е в крак с времето.
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Изменение 28
Philippe De Backer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2008/106/ЕО
Член 15 - параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Като надлежно вземат предвид 
общите принципи за опазване на 
здравето и безопасността на 
работниците, държавите членки могат 
да разрешат или регистрират
колективни споразумения, които 
позволяват изключения от изискваните 
часове за почивка в параграф 4, буква б) 
и параграф 5, при условие че периодът 
за почивка е не по-малък от 70 часа за 
всеки период от 7 дни. Тези 
изключения, съгласно Директива 
1999/63/ЕО, доколкото е възможно, 
съответстват на определените норми, 
но при тях могат да се отчитат по-чести 
или по-продължителни периоди на 
отпуск или предоставянето на 
компенсационен отпуск и следва също 
така, доколкото е възможно, да се 
вземат предвид насоките по отношение 
на превенцията на умората, определени 
в раздел B-VIII/1 на Кодекса STCW.

11. Като надлежно вземат предвид 
общите принципи за опазване на 
здравето и безопасността на 
работниците, държавите членки могат 
да приемат на национално равнище 
законодателни актове, разпоредби 
или процедури с цел компетентният 
орган да разрешава или регистрира
колективни споразумения, които 
позволяват изключения от изискваните 
часове за почивка в параграф 4, буква б) 
и параграф 5, при условие че периодът 
за почивка е не по-малък от 70 часа за 
всеки период от 7 дни. Тези изключения 
съответстват, доколкото е възможно, 
на определените норми, но при тях 
могат да се отчитат по-чести или по-
продължителни периоди на отпуск или 
предоставянето на компенсационен 
отпуск на морските лица, работещи 
на борда на кораби, предназначени за 
кратки пътувания. Доколкото е 
възможно, при изключенията се вземат 
предвид насоките по отношение на 
превенцията на умората, определени в 
раздел В-VIII/1 на Кодекса STCW.

Or. en

Изменение 29
Philippe De Backer
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Директива 2008/106/ЕО
Член 25a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 27а, с цел 
да се установят подходящи мерки за 
събиране, съхраняване и анализиране на 
тази информация.“.

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 27а, с цел 
да се установят подходящи мерки за 
събиране, съхраняване и анализиране на 
тази информация; това се извършва в 
съответствие с изискванията за 
защита на данните,  установени в 
европейското законодателство.
Информацията, както и 
резултатите от анализи, базирани на 
тази информация, се съобщават, 
събират, съхраняват и анализират в 
анонимен формат.“.

Or. en


