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Tarkistus 26
Jan Kozłowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tällaisten tietojen analyysin tuloksia 
olisi käytettävä työmarkkinoiden 
suuntausten ennakoimiseen ja niiden 
avulla olisi tuettava merenkulkijoiden 
urasuunnittelua ja saatavilla olevien 
ammatillisten koulutusmahdollisuuksien 
hyödyntämistä. Näitä tuloksia olisi myös 
hyödynnettävä merenkulkualan korkea-
asteen oppilaitosten tarjoaman 
ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 27
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Olisi vältettävä lisäviivästymiset 
Manilassa sovittujen, STCW-
yleissopimukseen tehtävien muutosten 
sisällyttämisessä EU:n lainsäädäntöön, 
jotta säilytetään eurooppalaisten 
merenkulkijoiden kilpailukyky sekä 
ylläpidetään turvallisuutta aluksilla 
miehistön nykyaikaisen koulutuksen 
avulla.

Or. en
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Tarkistus 28
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
15 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jäsenvaltiot voivat työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelua 
koskevia yleisiä periaatteita noudattaen 
hyväksyä tai rekisteröidä sellaisia 
työehtosopimuksia, joissa sallitaan 
poikkeusten tekeminen 4 kohdan b 
alakohdassa ja 5 kohdassa säädetyistä 
vaadituista lepoajoista, edellyttäen ettei 
lepoaika jää alle 70 tuntiin millään 
seitsemän päivän jaksolla. Tällaisten 
poikkeusten on direktiivin 1999/63/EY 
mukaisesti mahdollisuuksien mukaan 
oltava asetettujen normien mukaisia, mutta 
niissä voidaan ottaa huomioon tiheämmin 
toistuvat tai pidemmät vapaat jaksot tai 
korvaavan vapaan myöntäminen, ja niissä
on myös mahdollisuuksien mukaan 
otettava huomioon STCW-koodin B-VIII/1 
osastossa annettu väsymyksen 
ehkäisemistä koskeva ohjeistus.

11. Jäsenvaltiot voivat työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelua 
koskevia yleisiä periaatteita noudattaen 
laatia kansallista lainsäädäntöä, sääntöjä 
tai toimivaltaisen viranomaisen 
menettelyjä, joilla hyväksytään tai 
rekisteröidään sellaisia työehtosopimuksia, 
joissa sallitaan poikkeusten tekeminen 
4 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa 
säädetyistä vaadituista lepoajoista, 
edellyttäen ettei lepoaika jää alle 70 tuntiin 
millään seitsemän päivän jaksolla. 
Tällaisten poikkeusten on 
mahdollisuuksien mukaan oltava 
asetettujen normien mukaisia, mutta niissä 
voidaan ottaa huomioon tiheämmin 
toistuvat tai pidemmät vapaat jaksot tai 
korvaavan vapaan myöntäminen lyhyitä 
matkoja liikennöivillä aluksilla 
työskenteleville merenkulkijoille. 
Poikkeuksissa on mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon STCW-koodin 
B-VIII/1 osastossa annettu väsymyksen 
ehkäisemistä koskeva ohjeistus.

Or. en

Tarkistus 29
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Direktiivi 2008/106/EY
25 a artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa 
asianmukaiset toimenpiteet tällaisten 
tietojen keruuta, tallentamista ja 
analysointia varten.”.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa 
asianmukaiset toimenpiteet tällaisten 
tietojen keruuta, tallentamista ja 
analysointia varten; tämä on toteutettava 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen 
tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Tiedot sekä niihin perustuvien analyysien 
tulokset on välitettävä, kerättävä, 
talletettava ja analysoitava nimettöminä.".

Or. en


