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Ændringsforslag 26
Jan Kozłowski

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Resultaterne af gennemgangen af 
disse oplysninger bør bruges til at 
foregribe tendenser på arbejdsmarkedet 
og understøtte søfarende i deres 
planlægning af karriere og hjælpe dem til 
at få gavn af de forhåndenværende 
uddannelsesmuligheder.  Disse resultater 
bør også bidrage til forbedring af den 
erhvervsuddannelse, der tilbydes af de 
højere læreanstalter for 
søfartsuddannelser.

Or. en

Ændringsforslag 27
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Yderligere forsinkelse i 
omsætningen af Manilaændringerne til 
STCW-konventionen i EU-lovgivningen 
bør undgås for at bevare de europæiske 
søfarendes konkurrenceevne samt 
opretholde sikkerheden om bord på skibe 
gennem tidssvarende uddannelse af 
besætningerne.

Or. en
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Ændringsforslag 28
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 15 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Forudsat at der tages behørigt hensyn 
til de generelle principper om beskyttelse 
af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, 
kan medlemsstaterne godkende eller 
registrere kollektive overenskomster, der 
giver adgang til undtagelser fra de grænser, 
der er omhandlet i artikel 4b og 5, forudsat 
at hvileperioden er mindst 70 timer over en 
syvdagesperiode. Sådanne undtagelser 
følger i overensstemmelse med direktiv 
1999/63/EF så vidt muligt de givne 
normer, men der kan tages hensyn til 
hyppigere eller længere fridagsperioder 
eller sikring af kompenserende fridage, og 
der bør også i videst mulig udstrækning 
også tages hensyn til vejledningen 
angående forebyggelse af træthed som 
fastsat i afsnit B-VIII/1 i STCW-koden.

11. Forudsat at der tages behørigt hensyn 
til de generelle principper om beskyttelse 
af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, 
kan medlemsstaterne have nationale love 
eller bestemmelser eller en procedure for 
den kompetente myndigheds godkendelse 
eller registrering af kollektive 
overenskomster, der giver adgang til 
undtagelser fra de grænser, der er 
omhandlet i stk. 4, litra b), og stk. 5, 
forudsat at hvileperioden er mindst 70 
timer over en syvdagesperiode. Sådanne 
undtagelser følger så vidt muligt de givne 
normer, men der kan tages hensyn til 
hyppigere eller længere fridagsperioder 
eller sikring af kompenserende fridage for 
søfarende, som arbejder på skibe på korte 
rejser. Undtagelser tager i videst mulig 
udstrækning hensyn til vejledningen 
angående forebyggelse af træthed som 
fastsat i afsnit B-VIII/1 i STCW-koden.

Or. en

Ændringsforslag 29
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Direktiv 2008/106/EF
Artikel 25a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 

3. Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 27a for at 
fastsætte passende foranstaltninger for 
indsamling, oplagring og analyse af disse 
oplysninger.

overensstemmelse med artikel 27a for at 
fastsætte passende foranstaltninger for 
indsamling, oplagring og analyse af disse 
oplysninger. dette bør gøres i 
overensstemmelse med 
databeskyttelseskravene i henhold til EU-
lovgivningen.
Oplysningerne samt resultaterne af 
analyserne baseret på disse oplysninger 
videreformidles, samles, lagres og 
analyseres i et anonymt format.

Or. en


