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Ändringsförslag 26
Jan Kozłowski

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Resultaten från analysen av sådan 
information bör användas för att förutse 
trender på arbetsmarknaden och för att 
stödja sjöfolk i deras karriärplanering och 
få dem att utnyttja de möjligheter till 
yrkesutbildning och utbildning som finns 
att tillgå. Dessa resultat bör också bidra 
till en förbättring av den yrkesutbildning 
som sjöfartsinstitutioner för högre 
utbildning erbjuder.

Or. en

Ändringsförslag 27
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att europeiskt sjöfolk ska vara 
fortsatt konkurrenskraftiga och för att 
säkerheten ombord på fartyg ska 
upprätthållas genom aktuell utbildning 
till besättningarna bör ytterligare 
förseningar undvikas i införlivandet av 
Manilaändringarna i 
STCW-konventionen i den europeiska 
lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 15 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Med hänsyn till de allmänna 
principerna om skydd av hälsa och 
säkerhet för arbetstagare, får 
medlemsstaterna tillåta eller registrera 
kollektivavtal som tillåter undantag från de 
fastställda vilotimmarna i punkterna 4 b 
och 5 under förutsättning att viloperioden 
minst är 70 timmar under en 
7-dagarsperiod. Sådana undantag ska i 
enlighet med direktiv 1999/63/EG, så långt 
det är möjligt, följa de normer som 
fastställts, men får beakta tätare eller längre 
ledighetsperioder eller att 
kompensationsledighet beviljas och ska 
också, så långt det är möjligt, beakta 
riktlinjerna om förebyggande av uttröttning 
enligt avsnitt B-VIII/1 i STCW-koden.

11. Med hänsyn till de allmänna 
principerna om skydd av hälsa och 
säkerhet för arbetstagare, får det i
medlemsstaterna finnas lagar, lagstiftning 
eller ett förfarande för den behöriga 
myndigheten att tillåta eller registrera 
kollektivavtal som tillåter undantag från de 
fastställda vilotimmarna i punkterna 4 b 
och 5 under förutsättning att viloperioden 
minst är 70 timmar under en 
7-dagarsperiod. Sådana undantag ska, så 
långt det är möjligt, följa de normer som 
fastställts, men får beakta tätare eller längre 
ledighetsperioder eller att 
kompensationsledighet beviljas för sjöfolk 
som arbetar ombord på fartyg på korta 
resor. Undantag ska, så långt det är 
möjligt, beakta riktlinjerna om 
förebyggande av uttröttning enligt avsnitt 
B-VIII/1 i STCW-koden.

Or. en

Ändringsförslag 29
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 16
Direktiv 2008/106/EG
Artikel 25a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommission ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 27a 

3. Kommission ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 27a 
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för att vidta lämpliga åtgärder för 
insamling, lagring och analys av 
informationen.

för att vidta lämpliga åtgärder för 
insamling, lagring och analys av 
informationen; detta ska göras i enlighet 
med de krav på dataskydd som fastslås i 
europeisk lagstiftning.
Informationen och resultaten från de 
analyser som baseras på den 
informationen ska överlämnas, samlas in, 
lagras och analyseras i anonym form.

Or. en


