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Muudatusettepanek 26
Jan Kozłowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Selle teabe analüüsi tulemusi tuleks 
kasutada selleks, et prognoosida 
suundmusi tööturul ning toetada 
meremehi karjääri kavandamisel ning 
kutsehariduse ja koolituse võimaluste 
kasutamisel. Neid tulemusi tuleks 
kasutada ka merendusalaste kõrgkoolide 
poolt pakutava kutsehariduse ja koolituse 
parendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Tuleks vältida edasisi viivitusi 
Manilas STCW konventsiooni tehtud 
muudatuste lisamisel ELi õigusaktidesse 
eesmärgiga säilitada Euroopa meremeeste 
konkurentsivõimet ning säilitada laevadel 
ohutust meeskonna ajakohase koolituse 
abil.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 15 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Võttes vajalikul määral arvesse 
töötajate tervise ja ohutuse kaitse 
üldpõhimõtteid võib liikmesriik lubada või 
registreerida kollektiivlepinguid, mis 
näevad ette erandeid lõike 4 punktiga b ja 
lõikega 5 ettenähtud puhkeajast, 
tingimusel, et puhkeaeg on vähemalt 70 
tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. 
Võimaluse korral järgivad sellised erandid 
kehtestatud norme kooskõlas direktiiviga 
1999/63/EÜ, kuid võivad arvestada 
sagedasemaid või pikemaid puhkeperioode 
või korvavat puhkeaega ning peaksid
võimaluse korral samamoodi võtma
arvesse STCW koodeksi jaotises B-VIII/1 
sätestatud suuniseid väsimuse tekkimise 
ennetamiseks.

11. Võttes vajalikul määral arvesse 
töötajate tervise ja ohutuse kaitse 
üldpõhimõtteid võivad liikmesriigil olla 
siseriiklikud õigusaktid või pädeva 
asutuse menetlus selliste 
kollektiivlepingute lubamiseks või 
registreerimiseks, mis näevad ette erandeid 
lõike 4 punktiga b ja lõikega 5 ettenähtud 
puhkeajast, tingimusel, et puhkeaeg on 
vähemalt 70 tundi seitsmepäevase 
ajavahemiku jooksul. Võimaluse korral 
järgivad sellised erandid kehtestatud 
norme, kuid võivad arvestada 
sagedasemaid või pikemaid puhkeperioode 
või korvavat puhkeaega meremeestele, kes 
töötavad lühireise tegevatel laevadel.
Erandite puhul võetakse võimaluse korral 
arvesse STCW koodeksi jaotises B-VIII/1 
sätestatud suuniseid väsimuse tekkimise 
ennetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 16
Direktiiv 2008/106/EÜ
Artikkel 25 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
27a, et võtta asjakohased meetmed 
kõnealuse teabe kogumiseks, säilitamiseks 
ja analüüsimiseks.”.

3. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
27a, et võtta asjakohased meetmed 
kõnealuse teabe kogumiseks, säilitamiseks 
ja analüüsimiseks; seda tehakse kooskõlas 
Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud 
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andmekaitsenõuetega.
Teave ning sellel teabel põhineva 
analüüsi tulemused edastatakse, neid 
kogutakse, säilitatakse ja analüüsitakse 
anonüümselt.

Or. en


