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Predlog spremembe 26
Jan Kozłowski

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Rezultate analize teh podatkov bi bilo 
treba uporabiti pri predvidevanju gibanj 
na trgu dela in podpori pomorščakom pri 
načrtovanju poklicne poti ter pri 
izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujata 
poklicno izobraževanje in usposabljanje. 
Rezultati bi morali tudi prispevati k 
boljšemu poklicnemu izobraževanju in 
usposabljanju višje- in visokošolskih 
ustanov za pomorstvo.

Or. en

Predlog spremembe 27
Philippe De Backer

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Treba bi se bilo izogniti dodatnim 
zamudam pri prenosu manilskih 
sprememb Konvencije STCW v evropsko 
zakonodajo, saj to vpliva na ohranjanje 
konkurenčnosti evropskih pomorščakov in 
na varnost na krovu ladij, ki jo je treba 
vzdrževati z rednim usposabljanjem 
posadke.

Or. en

Predlog spremembe 28
Philippe De Backer
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Predlog direktive
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/106/ES
Člen 15 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Ob obveznem upoštevanju splošnih 
načel varovanja zdravja in varnosti 
delavcev lahko države članice odobrijo ali 
registrirajo kolektivne pogodbe, ki 
dovoljujejo izjeme glede zahtevanih ur 
počitka v odstavku 4(b) in 5, če čas počitka 
ni krajši od 70 ur v vsakem obdobju 
sedmih dni. V skladu z Direktivo 
1999/63/ES morajo take izjeme v največji 
možni meri spoštovati določene standarde, 
lahko pa upoštevajo pogostejše ali daljše 
dopuste ali dodeljevanje nadomestnega 
dopusta in morajo v čim večji meri 
upoštevati tudi navodila glede 
preprečevanja utrujenosti, opredeljena v 
oddelku B–VIII/1 Kodeksa STCW.

11. Ob obveznem upoštevanju splošnih 
načel varovanja zdravja in varnosti 
delavcev lahko države članice sprejmejo 
nacionalne zakone, predpise ali postopke, 
na podlagi katerih lahko pristojni organi 
odobrijo ali registrirajo kolektivne 
pogodbe, ki dovoljujejo izjeme glede 
zahtevanih ur počitka v odstavkih 4(b) in 5, 
če čas počitka ni krajši od 70 ur v vsakem 
obdobju sedmih dni. Take izjeme morajo v 
največji možni meri spoštovati določene 
standarde, lahko pa upoštevajo pogostejše 
ali daljše dopuste ali odobritev
nadomestnega dopusta za pomorščake, ki 
delajo na ladjah kratke plovbe. Pri 
izjemah se v čim večji meri upoštevajo 
navodila glede preprečevanja utrujenosti, 
opredeljena v oddelku B–VIII/1 Kodeksa 
STCW.

Or. en

Predlog spremembe 29
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 16
Direktiva 2008/106/ES
Člen 25a - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 27a, 
da določi ustrezne ukrepe za zbiranje, 
shranjevanje in analiziranje teh podatkov.“

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 27a, 
da določi ustrezne ukrepe za zbiranje, 
shranjevanje in analiziranje teh podatkov; 
to stori v skladu z zahtevami o varstvu 
podatkov, kot jih opredeljuje evropska 
zakonodaja.
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Podatki in rezultati analiz na podlagi teh 
podatkov se sporočajo, zbirajo, 
shranjujejo in analizirajo v anonimni 
obliki.“.

Or. en


