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Amendement 26
Jan Kozłowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De resultaten van de analyse van 
deze gegevens moeten worden gebruikt 
om vooruit te lopen op tendensen op de 
arbeidsmarkt en om de zeevarenden te 
helpen bij het plannen van hun loopbaan 
en het aangrijpen van de beschikbare 
kansen inzake beroepsopleiding en 
scholing. Deze resultaten zouden tevens 
moeten bijdragen tot de verbetering van 
de beroepsopleiding en scholing die door 
hogere opleidingsinstellingen voor de 
zeevaart worden aangeboden.

Or. en

Amendement 27
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Verdere vertragingen bij de 
omzetting van de Manilla-wijzigingen van 
het STCW-Verdrag in EU-wetgeving 
moeten worden voorkomen om het 
concurrentievermogen van de Europese 
zeevarenden te behouden en de veiligheid 
aan boord van schepen te handhaven 
middels de actuele opleiding van 
bemanningsleden.

Or. en
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Amendement 28
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 15 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Met inachtneming van de algemene 
beginselen van de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
werknemers, kunnen lidstaten collectieve 
arbeidsovereenkomsten goedkeuren of 
registreren die afwijkingen toestaan op de 
vereiste rusturen in lid 4, onder b), en lid 5, 
op voorwaarde dat de rustperiode niet 
minder dan 70 uur per periode van zeven 
dagen bedraagt. Dergelijke afwijkingen 
dienen, overeenkomstig Richtlijn 
1999/63/EG, zoveel mogelijk aan de 
gestelde eisen te voldoen, maar er kan 
rekening worden gehouden met frequenter 
of langer durend verlof, of de toekenning 
van compensatieverlof, en dergelijke
afwijkingen moeten ook zoveel mogelijk 
rekening houden met de richtsnoeren 
inzake voorkoming van vermoeidheid in 
sectie B-VIII/1 van de STCW-code.

11. Met inachtneming van de algemene 
beginselen van de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
werknemers, kunnen lidstaten op grond 
van nationale wetten, verordeningen of 
een procedure voor de bevoegde instantie
collectieve arbeidsovereenkomsten 
goedkeuren of registreren die afwijkingen 
toestaan op de vereiste rusturen in lid 4, 
onder b), en lid 5, op voorwaarde dat de 
rustperiode niet minder dan 70 uur per 
periode van zeven dagen bedraagt. 
Dergelijke afwijkingen dienen zoveel 
mogelijk aan de gestelde eisen te voldoen, 
maar er kan rekening worden gehouden 
met frequenter of langer durend verlof, of 
de toekenning van compensatieverlof voor 
zeevarenden die aan boord van schepen 
werken tijdens korte reizen. Afwijkingen
houden zoveel mogelijk rekening met de 
richtsnoeren inzake voorkoming van 
vermoeidheid in sectie B-VIII/1 van de 
STCW-code.

Or. en

Amendement 29
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Richtlijn 2008/106/EG
Artikel 25 bis – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 27 bis de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die passende maatregelen voor de 
verzameling, opslag en analyse van deze 
gegevens invoeren.'.

3. De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 27 bis de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
die passende maatregelen voor de 
verzameling, opslag en analyse van deze 
gegevens invoeren. Dit geschiedt in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
gegevensbescherming die in EU-recht zijn 
vastgelegd.
De gegevens en de resultaten van de op 
deze gegevens gebaseerde analyses 
worden in een anoniem formaat 
toegezonden, verzameld, opgeslagen en 
geanalyseerd.'. 

Or. en


