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Módosítás 26
Jan Kozłowski

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az ilyen információk elemzésének 
eredményeit a munkaerő-piaci trendekhez 
való előzetes alkalmazkodásra kell 
felhasználni, valamint arra, hogy a 
tengerészeknek támogatást nyújtsanak a 
karriertervezésben és a számukra elérhető 
szakképzési és képzési lehetőségek 
igénybevételében. Ezen eredményeket a 
tengerészeti felsőoktatási intézmények 
által kínált szakképzés fejlesztéséhez is fel 
kell használni.

Or. en

Módosítás 27
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az európai tengerészek 
versenyképességének megőrzése, valamint 
a hajók fedélzeti biztonságának a 
legénység korszerű képzése révén való 
fenntartása érdekében ki kell küszöbölni a 
további késedelmeket az STCW-
egyezmény manilai módosításainak 
európai jogba történő átültetését illetően.

Or. en

Módosítás 28
Philippe De Backer
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2008/106/EK irányelv
15 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A munkavállalók egészségének és
biztonságának védelmére vonatkozó 
általános alapelvek megfelelő tiszteletben 
tartásával a tagállamok engedélyezhetnek 
vagy nyilvántartásba vehetnek olyan 
kollektív megállapodásokat, amelyek 
engedélyezik a (4) bekezdés b) pontjában 
és az (5) bekezdésben előírt kötelező 
pihenőidő alóli kivételeket, feltéve, hogy a 
pihenőidő bármely hétnapos időszak során 
legalább 70 óra. Ezeknek a kivételeknek az 
1999/63/EK irányelvvel összhangban a 
lehető legnagyobb mértékben követniük 
kell a meghatározott követelményeket, de 
figyelembe vehetik a gyakoribb vagy 
hosszabb szabadságidőszakok, vagy a 
kompenzáló szabadság megítélésének
lehetőségét, valamint ugyanígy –
amennyiben lehetséges – figyelembe kell 
venniük a kimerültség megelőzésére 
vonatkozóan az STCW-szabályzat B-
VIII/1. szakaszában meghatározott 
útmutatást.

(11) A munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelmére vonatkozó 
általános alapelvek megfelelő tiszteletben 
tartásával a tagállamok törvényben, 
rendeletben vagy az illetékes hatóság 
számára kidolgozott eljárás útján 
rendelkezhetnek olyan kollektív 
megállapodások engedélyezéséről vagy 
nyilvántartásba vételéről, amelyek 
lehetővé teszik a (4) bekezdés b) pontjában 
és az (5) bekezdésben előírt kötelező 
pihenőidő alóli kivételeket, feltéve, hogy a 
pihenőidő bármely hétnapos időszak során 
legalább 70 óra. E kivételeknek a lehető 
legnagyobb mértékben követniük kell a 
meghatározott követelményeket, de 
figyelembe vehetik a gyakoribb vagy 
hosszabb időtartamú szabadság, illetve a
rövid utakon közlekedő hajókon 
szolgálatot teljesítő tengerészek számára
kompenzációs szabadság biztosításának
lehetőségét. A kivételeknek a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe kell 
venniük a kimerültség megelőzésére 
vonatkozóan az STCW-szabályzat B-
VIII/1. szakaszában meghatározott 
útmutatást.

Or. en

Módosítás 29
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
2008/106/EK irányelv
25a cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot – az információk 
összegyűjtésére, tárolására és elemzésére 
szolgáló megfelelő intézkedések 
kialakítása érdekében – a 27a. cikkel 
összhangban fel kell hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.”.

(3) A Bizottságot – az információk 
összegyűjtésére, tárolására és elemzésére 
szolgáló megfelelő intézkedések 
kialakítása érdekében – a 27a. cikkel 
összhangban fel kell hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására; ez az európai jogban 
meghatározott adatvédelmi előírásokkal 
összhangban történik.
Az információkat, valamint az elemzések 
eredményeit anonim formában kell 
megadni, gyűjteni, tárolni és elemezni.”.

Or. en


