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Τροπολογία 26
Jan Kozłowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
αυτών των στοιχείων θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των
τάσεων της αγοράς εργασίας και για την
παροχή υποστήριξης στους ναυτικούς ως
προς το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας
τους και την αξιοποίηση των διαθέσιμων 
δυνατοτήτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα
αποτελέσματα αυτά θα πρέπει επίσης να
συμβάλουν στη βελτίωση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης που προσφέρουν τα Ναυτικά
Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 27
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Θα πρέπει να αποτραπεί η
περαιτέρω καθυστέρηση μεταφοράς στην
ευρωπαϊκή νομοθεσία των τροπολογιών
της Μανίλας επί της Σύμβασης STCW, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαίων ναυτικών και να 
αναβαθμιστεί η ασφάλεια επί του πλοίου 
μέσω του εκσυγχρονισμού της 
κατάρτισης των πληρωμάτων.



PE486.168v02-00 4/5 AM\898276EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 28
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Λαμβάνοντας υπόψη δεόντως τις 
γενικές αρχές της προστασίας της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
καταχωρίζουν συλλογικές συμφωνίες που 
να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις 
απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης που 
θεσπίζονται στις παραγράφους 4 εδάφιο β) 
και 5 υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος 
ανάπαυσης δεν είναι μικρότερη των 70 
ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών. 
Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει, σύμφωνα με 
την οδηγία 1999/63/ΕΚ, να τηρούν κατά 
το δυνατό τα καθοριζόμενα πρότυπα, 
μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη 
συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους 
αδείας ή να προβλέπουν τη χορήγηση 
αντισταθμιστικής άδειας και πρέπει 
επίσης, κατά το δυνατό, να λαμβάνουν 
υπόψη τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη 
της κόπωσης που ορίζονται στο τμήμα Β-
VIII/1 του κώδικα STCW.

11. Λαμβάνοντας υπόψη δεόντως τις 
γενικές αρχές της προστασίας της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων, τα 
κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν 
εθνικούς νόμους, κανονισμούς ή 
διαδικασίες ώστε οι εθνικές αρχές να 
επιτρέπουν ή να καταχωρίζουν συλλογικές 
συμφωνίες που να επιτρέπουν εξαιρέσεις 
από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης που 
θεσπίζονται στις παραγράφους 4 εδάφιο β) 
και 5 υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος 
ανάπαυσης δεν είναι μικρότερη των 70 
ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 ημερών. 
Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει, να τηρούν 
κατά το δυνατό τα καθοριζόμενα πρότυπα, 
μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη 
συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους 
αδείας ή να προβλέπουν τη χορήγηση 
αντισταθμιστικής άδειας στους ναυτικούς 
που εργάζονται επί του πλοίου σε 
σύντομους πλόες. Οι εξαιρέσεις θα 
πρέπει, κατά το δυνατό, να λαμβάνουν 
υπόψη τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη 
της κόπωσης που ορίζονται στο τμήμα Β-
VIII/1 του κώδικα STCW.
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Τροπολογία 29
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 25 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει 
ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, 
αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων 
αυτών.'.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει 
ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, 
αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων 
αυτών· τούτο θα πρέπει να γίνεται σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις περί 
προστασίας των δεδομένων, όπως αυτές 
ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Τα στοιχεία, όπως και τα αποτελέσματα
των βασισμένων σε αυτά τα στοιχεία
αναλύσεων, θα πρέπει να κοινοποιούνται, 
να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να
αναλύονται υπό ανώνυμη μορφή.'.

Or. en


