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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κατάρτιση των πληρωμάτων επί του σκάφους είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή 
λειτουργία των πλοίων εν πλω και μέσα στο λιμάνι. Η κοινή εκπαίδευση και πιστοποίηση των 
ναυτικών ρυθμίζεται από τη Σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών 
και τήρησης φυλακών των ναυτικών (Σύμβαση STCW). Εγκριθείσα το 1978 από το Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ/ΙΜΟ), η Σύμβαση περιέχει και διατάξεις σχετικές με την 
τήρηση φυλακών και την καταλληλότητα εκτέλεσης καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των ωρών ανάπαυσης, με την δε Οδηγία 2008/106/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Το 2010, η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων στη Σύμβαση STCW Μερών, στη Μανίλα, έκανε
μια συνολική αναθεώρηση και εισήγαγε σημαντικές αλλαγές (τροποποιήσεις της Μανίλας) 
στη Σύμβαση STCW, που ετέθησαν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2012. 

Κύριος σκοπός της πρότασης της Επιτροπής -COM(2011)0555 - είναι η μέσω της 
τροποποίησης της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο αυτών των 
τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν στη Μανίλα. Και η μεν Επιτροπή Μεταφορών είναι η καθ΄ 
ύλην αρμόδια επιτροπή για την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων της Μανίλας, όμως 
υπάρχουν αρκετές επικαλύψεις σε θέματα σχετιζόμενα με την απασχόληση.

Η ανά χείρας γνωμοδότηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τη συνοχή αυτών των νέων 
ευρωπαϊκών διατάξεων με το σήμερα ισχύον νομικό πλαίσιο και με τις προϋπάρχουσες 
συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων.

Ως προς τα ανωτέρω ειδικότερα ο συντάκτης της παρούσας προτείνει να υποστηριχθεί και να 
γίνει ακόμη πιο αυστηρή η πρόταση της Επιτροπής για τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης και 
τους περιορισμούς στις δυνατότητες εξαιρέσεων από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης για 
τους ναυτικούς τήρησης φυλακών. Ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης δεν πρέπει να είναι 
μικρότερος των 10 ωρών ανά 24ωρη περίοδο και των 77 ωρών ανά περίοδο 7 ημερών.

Για την πρόληψη των κινδύνων που εγκυμονεί η κόπωση, δεν πρέπει να επιτρέπονται 
εξαιρέσεις από την ημερήσια περίοδο ωρών ανάπαυσης. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική 
εβδομαδιαία ανάπαυση θα επιτρέπονται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Συνεπώς, μόνον 
εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι από τα διάφορα κράτη μέλη εγκρίνουν μια μικρότερη των 77 
ωρών εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης, θα είναι δυνατή μια εξαίρεση από τον γενικό κανόνα. 
Έτσι διασφαλίζεται η συνοχή με τις διατάξεις περί χρόνων εργασίας των ναυτικών (Οδηγία 
1999/63/ΕΚ).

Όμως, ακόμη και σε περίπτωση συλλογικώς συμπεφωνημένων εξαιρέσεων από τον ελάχιστο 
εβδομαδιαίο χρόνο ανάπαυσης, αυτές δεν πρέπει να επιτρέπονται για διάστημα μεγαλύτερο 
των δυο συνεχόμενων εβδομάδων και υπό τον όρο ότι η ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης δεν θα 
είναι μικρότερη των 70 ωρών ανά 7ήμερο διάστημα. Επί πλέον, το διάστημα μεταξύ δυο 
περιόδων εξαίρεσης επί του πλοίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο του διπλάσιου της 
διάρκειας της εξαίρεσης. Έτσι, η γνωμοδότηση προβλέπει ένα απολύτως ελάχιστο όριο ωρών 
ανάπαυσης των ναυτικών, ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια επί του πλοίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όλα τα κράτη μέλη είναι μέρη της 
σύμβασης και κανένα από αυτά δεν 
διαφώνησε με τις τροποποιήσεις της 
Μανίλας στα πλαίσια της σχετικής 
προβλεπόμενης διαδικασίας. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να ευθυγραμμίσουν 
τους εθνικούς κανόνες τους με τις 
τροποποιήσεις της Μανίλας. Πρέπει να 
αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των 
διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών 
και των δεσμεύσεών τους έναντι της ΕΕ. 
Επιπλέον, με δεδομένο τον διεθνή 
χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι κανόνες της 
Ένωσης για την εκπαίδευση και την 
πιστοποίηση των ναυτικών θα πρέπει να 
εναρμονίζονται με τους διεθνείς κανόνες. 
Αρκετές διατάξεις της οδηγίας
2008/106/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν
προκειμένου να αντανακλούν τις 
τροποποιήσεις της Μανίλας.

(4) Όλα τα κράτη μέλη είναι μέρη της 
σύμβασης και κανένα από αυτά δεν 
διαφώνησε με τις τροποποιήσεις της 
Μανίλας στα πλαίσια της σχετικής 
προβλεπόμενης διαδικασίας. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να ευθυγραμμίσουν 
τους εθνικούς κανόνες τους με τις 
τροποποιήσεις της Μανίλας. Πρέπει να 
αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των 
διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών 
και των δεσμεύσεών τους έναντι της ΕΕ. 
Επιπλέον, με δεδομένο τον διεθνή 
χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι κανόνες της 
Ένωσης για την εκπαίδευση και την 
πιστοποίηση των ναυτικών θα πρέπει να 
εναρμονίζονται με τους διεθνείς κανόνες. 
Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων δεν προσφέρει το κατάλληλο 
νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση των 
απαιτούμενων προτύπων στην 
εκπαίδευση και την πιστοποίηση των 
ναυτικών. Κατά συνέπεια, απαιτούνται 
ειδικές ευρωπαϊκές διατάξεις. Η Οδηγία
2008/106/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
προκειμένου να αντανακλά τις 
τροποποιήσεις της Μανίλας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί η διαφορά πεδίου μεταξύ της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ και της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στη διάσκεψη της Μανίλας τα κράτη 
μέλη αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στη 
θέσπιση αντικειμενικών ορίων στις 
εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες 
ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης 
φυλακών και τους ναυτικούς που είναι 
επιφορτισμένοι με καθήκοντα που 
σχετίζονται με την προστασία, την 
ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης. 
Οι εν λόγω νέες διατάξεις θα πρέπει 
επίσης να ενσωματωθούν στο δίκαιο της 
ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις σχετικά με τις ώρες ανάπαυσης 
που ισχύουν για τους ναυτικούς σύμφωνα 
με τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 19991 και 
2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης

Φεβρουαρίου 20092. Επιπλέον, η 
δυνατότητα έγκρισης εξαιρέσεων θα 
πρέπει να περιοριστεί όσον αφορά τη 
μέγιστη διάρκεια, τη συχνότητα και το 
πεδίο εφαρμογής. Η οδηγία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις προς τον 
σκοπό αυτόν.

(5) Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν συμφωνήσει για τις ελάχιστες ώρες 
ανάπαυσης που πρέπει να ισχύουν για 
τους ναυτικούς και η Οδηγία 1999/63/ΕΚ 
εγκρίθηκε με σκοπό την εφαρμογή αυτής 
της συμφωνίας. η Οδηγία 1999/63/ΕΚ 
προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να 
επιτρέπονται εξαιρέσεις στις ελάχιστες 
ώρες ανάπαυσης για τους ναυτικούς. Στη 
διάσκεψη της Μανίλας τα κράτη μέλη 
αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στη 
θέσπιση αντικειμενικών ορίων στις 
εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες 
ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης 
φυλακών και τους ναυτικούς που είναι 
επιφορτισμένοι με καθήκοντα που 
σχετίζονται με την προστασία, την 
ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, 
με σκοπό την πρόληψη της κόπωσης. Οι 
εν λόγω νέες διατάξεις θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στο δίκαιο της ΕΕ κατά 
τρόπο που να διασφαλίζει τη συνοχή με 
την Οδηγία 1999/63/ΕΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2009/13/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιθανές εξαιρέσεις δυνάμει της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ πρέπει να σέβονται τις διατάξεις της 
Οδηγίας 1999/63/ΕΚ, που αποτελεί εφαρμογή μιας συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων.

                                               
1 Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση 

του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) -
Παράρτημα: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, ΕΕ L 167 
της 2.7.1999, σ. 33.

2 ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ.30.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για 
τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι ελλιπή 
και συχνά ανακριβή, πράγμα που 
δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. 
Η ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων σχετικά 
με την έκδοση πιστοποιητικών των 
ναυτικών δεν μπορεί να επιλύσει εντελώς 
το πρόβλημα, αλλά μπορεί σαφώς να 
βοηθήσει. Σύμφωνα με τη σύμβαση 
STCW, τα κράτη μέρη είναι υποχρεωμένα 
να τηρούν μητρώα με όλα τα 
πιστοποιητικά και όλες τις θεωρήσεις και 
τις σχετικές επανεπικυρώσεις ή 
οποιαδήποτε άλλα μέτρα που τα 
επηρεάζουν (κανονισμός I/2(14)). 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2008/106, τα κράτη μέλη είναι 
υποχρεωμένα να τηρούν μητρώο των 
πιστοποιητικών και θεωρήσεων που 
εκδίδουν. Προκειμένου να υπάρχει η 
πληρέστερη δυνατή εικόνα σχετικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη 
όσον αφορά την απασχόληση του 
εργατικού δυναμικού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποχρεώνονται να αποστέλλουν 
στην Επιτροπή επιλεγμένα στοιχεία τα 
οποία περιέχονται ήδη στα μητρώα που 
τηρούν με τα πιστοποιητικά των ναυτικών. 
Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για στατιστικούς 
σκοπούς και να είναι εναρμονισμένα με τις 
απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων 
που ισχύουν στην Ένωση. Η οδηγία 
2008/106 θα πρέπει να περιλαμβάνει 
σχετική διάταξη.

(7) Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για 
τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι ελλιπή 
και συχνά ανακριβή, πράγμα που 
δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. 
Η ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων σχετικά 
με την έκδοση πιστοποιητικών των 
ναυτικών δεν μπορεί να επιλύσει εντελώς 
το πρόβλημα, αλλά μπορεί σαφώς να 
βοηθήσει. Σύμφωνα με τη σύμβαση 
STCW, τα κράτη μέρη είναι υποχρεωμένα 
να τηρούν μητρώα με όλα τα 
πιστοποιητικά και όλες τις θεωρήσεις και 
τις σχετικές επανεπικυρώσεις ή 
οποιαδήποτε άλλα μέτρα που τα 
επηρεάζουν (κανονισμός I/2(14)). 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώο των 
πιστοποιητικών και θεωρήσεων που 
εκδίδουν. Προκειμένου να υπάρχει η 
πληρέστερη δυνατή εικόνα σχετικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη 
όσον αφορά την απασχόληση του 
εργατικού δυναμικού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποχρεώνονται να αποστέλλουν 
στην Επιτροπή επιλεγμένα στοιχεία τα 
οποία περιέχονται ήδη στα μητρώα που 
τηρούν με τα πιστοποιητικά των ναυτικών. 
Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 
περιορίζονται στα αναγκαία για τη 
χάραξη μιας πολιτικής θεμελιωμένης σε 
αποδείξεις, να χρησιμοποιούνται για 
στατιστικούς σκοπούς μόνο και να 
συλλέγονται, αποθηκεύονται και 
αναλύονται σε απόλυτη συμφωνία με τις 
απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων 
που ισχύουν στην Ένωση. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι σκοπός είναι η διαβίβαση των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, μεταξύ άλλων για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να συλλέγονται δεδομένα 
σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού 
σύμφωνα με την εξέλιξη του επαγγέλματος 
και της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά 
προσαρμογές του παραρτήματος V της 
οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις θα αφορούν ιδίως 
το περιεχόμενο των πληροφοριών σχετικά 
με θεωρήσεις, με πιστοποιητικά 
ικανότητας ή επάρκειας και με τον αριθμό 
και τα στοιχεία των ναυτικών των οποίων 
τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την 
προστασία των δεδομένων που ορίζονται 
στο προαναφερθέν παράρτημα. Επίσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
προκειμένου να θεσπίζει μέτρα για τη 
συλλογή, την αποθήκευση και την 
ανάλυση των πληροφοριών αυτού του 
είδους που παρέχονται από τα κράτη μέλη 
με σκοπό αφενός την κάλυψη των νέων 
στατιστικών αναγκών για τους ναυτικούς 
και αφετέρου τη συλλογή 
επικαιροποιημένων πληροφοριών που
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 

(8) Προκειμένου να συλλέγονται δεδομένα 
σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού 
σύμφωνα με την εξέλιξη του επαγγέλματος 
και της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά 
προσαρμογές του παραρτήματος V της 
οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις θα αφορούν ιδίως 
την επικαιροποίηση των διατάξεων που 
αφορούν το περιεχόμενο των πληροφοριών 
σχετικά με θεωρήσεις, με πιστοποιητικά 
ικανότητας ή επάρκειας και με τον αριθμό 
και τα στοιχεία των ναυτικών των οποίων 
τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την 
προστασία των δεδομένων που ορίζονται 
στο προαναφερθέν παράρτημα. Επίσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
προκειμένου να θεσπίζει μέτρα για τη 
συλλογή, την αποθήκευση και την 
ανάλυση των πληροφοριών αυτού του 
είδους που παρέχονται από τα κράτη μέλη 
με σκοπό αφενός την κάλυψη των νέων 
στατιστικών αναγκών για τους ναυτικούς 
και αφετέρου τη συλλογή 
επικαιροποιημένων πληροφοριών που
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
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σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και 
διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και 
διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να περιοριστούν στα απαραίτητα για την προσαρμογή του 
συστήματος συλλογής πληροφοριών στην εξέλιξη του τομέα της ναυτιλίας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ (νέο)
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 41α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  41α. "ηλεκτροτεχνίτης κατώτερος 
ναυτικός" : κατώτερος ναυτικός που 
διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
παραρτήματος Ι·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί ένας ορισμός του "ηλεκτροτεχνίτη κατώτερου ναυτικού" σε συμφωνία με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 1 - στοιχείο στ - εισαγωγικό τμήμα
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 11 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση 11. Οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση 
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αποδεικνύουν δεόντως: αποδεικνύουν δεόντως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 4 - στοιχείο στ 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 11 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ταυτότητά τους· α) την ταυτότητά τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 4 - στοιχείο στ 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 11 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι η ηλικία τους δεν είναι μικρότερη 
από αυτή που καθορίζεται στους 
κανονισμούς του παραρτήματος Ι για το 
πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει 
αίτηση·

β) ότι η ηλικία τους δεν είναι μικρότερη 
από αυτή που καθορίζεται στους 
κανονισμούς του παραρτήματος Ι για το 
πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει 
αίτηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 4 - στοιχείο στ 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 11 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα 
ιατρικής ικανότητας που ορίζονται στο 
τμήμα Α-Ι/9 του κώδικα STCW·

γ) ότι ανταποκρίνονται στα καθορισμένα 
πρότυπα ιατρικής ικανότητας όπως αυτά 
ισχύουν για τα συγκεκριμένα καθήκοντα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. Ως προς το δεύτερο τμήμα 
της τροπολογία, πρέπει να τονισθεί ότι η ιατρική ικανότητα μπορεί να βεβαιωθεί μόνο σε σχέση 
με τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 4 - στοιχείο στ 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 5 - παράγραφος 11 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας τα 
οποία καθορίζονται από τους κανονισμούς 
του παραρτήματος Ι για τις ιδιότητες, τις 
λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να 
προσδιορίζονται στη θεώρηση του 
πιστοποιητικού.

ε) ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας τα 
οποία καθορίζονται από τους κανονισμούς 
του παραρτήματος Ι για τις ιδιότητες, τις 
λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να 
προσδιορίζονται στη θεώρηση του 
πιστοποιητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 7 - στοιχείο α - εδάφιο i)
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, 
αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, 
περιλαμβανομένης και της ιατρικής 
πιστοποίησης, θεωρήσεων και 
επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς, ή φορείς υπό 
την αιγίδα τους, παρακολουθούνται 
συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων 
ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη 
των καθορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων και όσων αφορούν 
τους τίτλους και την πείρα των 
εκπαιδευτών και των υπευθύνων 
αξιολόγησης·

α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, 
αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, 
περιλαμβανομένης και της ιατρικής 
πιστοποίησης, θεωρήσεων και 
επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς, ή φορείς υπό 
την αιγίδα τους, παρακολουθούνται 
συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων 
ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη 
των καθορισμένων στόχων,
περιλαμβανομένων και όσων αφορούν 
τους τίτλους και την πείρα των 
εκπαιδευτών και των υπευθύνων 
αξιολόγησης, σε συμφωνία με τις 
διατάξεις των τμημάτων Α-Ι/6 και Α-Ι/8
του κώδικα STCW·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη είναι αντιγραφή του κειμένου του Κανονισμού Ι/8 της Σύμβασης STCW και πρέπει 
να υπενθυμισθεί ότι έχουν ισχύ τα οικεία τμήματα του Μέρους Α του Κώδικα STCW.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 7 - στοιχείο α - εδάφιο i) α (νέο)
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  i) α. το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
'β) οσάκις οι δραστηριότητες αυτές 
εκτελούνται από κυβερνητικούς 
οργανισμούς ή φορείς, υπάρχει ένα 
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σύστημα προτύπων ποιότητας σε 
συμφωνία με τις διατάξεις των 
Τμημάτων Α-Ι/6 και Α-Ι/8 του Κώδικα 
STCW·'

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη είναι αντιγραφή του κειμένου του Κανονισμού Ι/8 της Σύμβασης STCW και πρέπει 
να υπενθυμισθεί ότι έχουν ισχύ τα οικεία τμήματα του Μέρους Α του Κώδικα STCW.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 7 - στοιχείο α - εδάφιο ii)
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθορίζονται σαφώς οι στόχοι 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα 
σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία 
πρέπει να επιτυγχάνονται, και 
προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, 
κατανόησης και ικανοτήτων που 
αναλογούν στις εξετάσεις και τις 
αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη 
σύμβαση STCW. Οι στόχοι και τα 
σχετικά πρότυπα ποιότητας μπορούν να 
προσδιορίζονται χωριστά για 
διαφορετικούς κύκλους μαθημάτων και 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
καλύπτουν τη διαχείριση του συστήματος 
πιστοποίησης·

γ) καθορίζονται σαφώς οι στόχοι 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα 
σχετικά πρότυπα ικανότητας 
επιτυγχάνονται, και προσδιορίζονται τα 
επίπεδα γνώσεων, κατανόησης και 
ικανοτήτων που αναλογούν στις εξετάσεις 
και τις αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται 
από τη σύμβαση STCW. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία φράση μπορεί να απαλειφθεί, αφού η ίδια ιδέα περιέχεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 7 - στοιχείο α - εδάφιο ii) α (νέο)
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  ii) α. προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο 2α: 
"Τα πρότυπα ποιότητας και τα 
συστήματα προτύπων ποιότητας που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου τούτο έχει 
εφαρμογή, τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2009 περί δημιουργίας 
ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και τα συναφή μέτρα που έχουν εγκριθεί 
από τα κράτη μέλη."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή με την οικεία ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πεδίο της διασφάλισης της
ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 8
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρότυπα 
ιατρικής καταλληλότητας για τους 
ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης 
ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και του 
τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρότυπα 
ιατρικής καταλληλότητας για τους 
ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης 
ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και του 
τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος 
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Β-Ι/9 του Κώδικα STCW πρέπει επίσης 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση των ιατρικών προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και μη δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση STCW μέρη, το Τμήμα Β-Ι/9 του 
Κώδικα STCW παρέχει πολύ χρήσιμες και σωστές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση 
των ιατρικών προτύπων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 8 - εισαγωγικό τμήμα
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση 
πιστοποιητικού πρέπει:

α) να έχει ηλικία τουλάχιστον 16 ετών,

4. Οι υποψήφιοι προς απόκτηση ιατρικού 
πιστοποιητικού πρέπει:

α) να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός πρέπει να προτιμηθεί διότι καλύπτει άνδρες και γυναίκες υποψηφίους και έτσι 
αποτρέπονται οι παρανοήσεις που με τον ενικό θα ήταν δυνατές σε πολλές γλωσσικές εκδοχές. 
Επί πλέον, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να προστεθεί η λέξη "ιατρικό".

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 8 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να αποδείξει δεόντως την ταυτότητά 
του, και

β) να αποδείξουν δεόντως την ταυτότητά 
τους, και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο πληθυντικός πρέπει να προτιμηθεί διότι καλύπτει άνδρες και γυναίκες υποψηφίους και έτσι 
αποτρέπονται οι παρανοήσεις που με τον ενικό θα ήταν δυνατές σε πολλές γλωσσικές εκδοχές.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 8 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να πληροί τα εφαρμοστέα πρότυπα 
ιατρικής καταλληλότητας που έχει 
θεσπίσει το οικείο κράτος μέλος.

γ) να πληρούν τα εφαρμοστέα πρότυπα 
ιατρικής καταλληλότητας που έχει 
θεσπίσει το οικείο κράτος μέλος με τον 
τρόπο που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα 
καθήκοντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί ότι η ιατρική καταλληλότητα μπορεί να διαπιστωθεί μόνο σε σχέση με τα 
συγκεκριμένα καθήκοντα.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 12 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θεσπίζουν και εφαρμόζουν περιόδους 
ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης 
φυλακών και τα άτομα των οποίων τα 
καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία, 
την ασφάλεια και την πρόληψη της 
ρύπανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
έως 15·

α) θεσπίζουν και εφαρμόζουν περιόδους 
ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης 
φυλακών και τα άτομα των οποίων τα 
καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία, 
την ασφάλεια και την πρόληψη της 
ρύπανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
έως 13·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος στις σχετικές παραγράφους.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 12 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 15 - παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης 
των παραγράφων 4 και 5 δεν χρειάζεται να 
τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
ή ασκήσεων ή άλλων λειτουργικών 
συνθηκών. Τα προσκλητήρια, τα γυμνάσια 
καταπολέμησης της πυρκαγιάς και οι 
ασκήσεις διάσωσης με ναυαγοσωστικές 
λέμβους, καθώς και οι ασκήσεις που 
περιγράφονται από τις εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις και από 
διεθνείς πράξεις πρέπει να διεξάγονται 
κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η 
διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να 
μην προξενείται κόπωση.

6. Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης 
των παραγράφων 4 και 5 δεν χρειάζεται να 
τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
ή άλλων λειτουργικών συνθηκών. Τα 
προσκλητήρια, τα γυμνάσια 
καταπολέμησης της πυρκαγιάς και οι 
ασκήσεις διάσωσης με ναυαγοσωστικές 
λέμβους, καθώς και οι ασκήσεις που 
περιγράφονται από τις εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις και από 
διεθνείς πράξεις πρέπει να διεξάγονται 
κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η 
διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να 
μην προξενείται κόπωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Σύμβασης STCW δεν περιλαμβάνει τις ασκήσεις.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 12 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 15 - παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Λαμβάνοντας υπόψη δεόντως τις 
γενικές αρχές της προστασίας της υγείας
και της ασφάλειας των εργαζομένων, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 

11. Εξαιρέσεις στις απαιτούμενες ώρες 
ανάπαυσης που ορίζονται από τις 
παραγράφους 4 και 5 για τους ναυτικούς 
στους οποίους ανατίθεται το καθήκον του 
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καταχωρίζουν συλλογικές συμφωνίες που 
να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις 
απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης που 
θεσπίζονται στις παραγράφους 4 εδάφιο 
β) και 5 υπό την προϋπόθεση ότι η 
περίοδος ανάπαυσης δεν είναι μικρότερη 
των 70 ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 
ημερών. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει, 
σύμφωνα με την οδηγία 1999/63/ΕΚ, να 
τηρούν κατά το δυνατό τα καθοριζόμενα 
πρότυπα, μπορούν όμως να λαμβάνουν 
υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες 
περιόδους αδείας ή να προβλέπουν τη 
χορήγηση αντισταθμιστικής άδειας και 
πρέπει επίσης, κατά το δυνατό, να 
λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες σχετικά με 
την πρόληψη της κόπωσης που ορίζονται 
στο τμήμα Β-VIII/1 του κώδικα STCW.

υπεύθυνου αξιωματικού φυλακής ή του 
κατώτερου ναυτικού που συμμετέχει σε 
τήρηση φυλακής και των οποίων τα 
καθήκοντα περιλαμβάνουν την 
προστασία, την πρόληψη της ρύπανσης 
και υπηρεσίες ασφαλείας, μπορούν να 
επιτραπούν σε συμφωνία με την Οδηγία 
1999/63/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη δεόντως 
τις γενικές αρχές της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
έχουν εθνικούς νόμους, κανονισμούς ή 
διαδικασία ώστε η αρμόδια αρχή να 
επιτρέπει εξαιρέσεις από τις απαιτούμενες 
ώρες ανάπαυσης . Οι εξαιρέσεις αυτές 
πρέπει να τηρούν κατά το δυνατό τα 
καθοριζόμενα πρότυπα, μπορούν όμως να 
λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή 
μεγαλύτερες περιόδους αδείας ή να 
προβλέπουν τη χορήγηση 
αντισταθμιστικής άδειας για τους 
ναυτικούς τήρησης φυλακών ή για τους 
ναυτικούς που εργάζονται επί του πλοίου 
σε σύντομους πλόες. Όμως, για την 
πρόληψη του κινδύνου που εγκυμονεί η 
κόπωση, εξαιρέσεις στις οριζόμενες από 
την παράγραφο 4α ελάχιστες ώρες 
ανάπαυσης δεν επιτρέπονται και οι 
εξαιρέσεις στην απαιτούμενες κατά τις 
παραγράφους 4β και 5 ώρες ανάπαυσης 
οφείλουν να σέβονται τους περιορισμούς 
που θέτουν οι παράγραφοι 12 και 13. Οι 
εξαιρέσεις αυτές πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες σχετικά με 
την πρόληψη της κόπωσης που ορίζονται 
στο τμήμα Β-VIII/1 του κώδικα STCW.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τυχόν προβλεπόμενες από την Οδηγία 2008/106/ΕΚ εξαιρέσεις πρέπει να σέβονται τις 
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/63/ΕΚ, που αποτελεί εφαρμογή μιας συμφωνίας μεταξύ 
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, ενώ πρέπει να υπάρχει συνοχή και με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι, ναι μεν πρέπει να διασφαλιστεί η αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όμως απαιτούνται αντικειμενικοί 
περιορισμοί ως προς τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης των ναυτικών που έχουν ειδικά καθήκοντα, 
ώστε να προληφθεί η κόπωση.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 12 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 15 - παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 11 από την εβδομαδιαία 
περίοδο ανάπαυσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 εδάφιο β) δεν επιτρέπονται 
για διάστημα άνω των δύο διαδοχικών 
εβδομάδων. Τα διαστήματα μεταξύ δύο 
περιόδων εξαιρέσεων από την εργασία επί 
του πλοίου δεν πρέπει να είναι μικρότερα 
από τη διπλάσια διάρκεια της εξαίρεσης.

12. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 11 από την ελάχιστη 
εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 εδάφιο β) 
επιτρέπονται για διάστημα όχι μεγαλύτερο
των δύο διαδοχικών εβδομάδων και υπό 
την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη περίοδος 
ανάπαυσης δεν είναι μικρότερη των 70 
ωρών σε οποιοδήποτε διάστημα 7 
ημερών. Επιπροσθέτως, τα διαστήματα 
μεταξύ δύο περιόδων εξαιρέσεων από την 
εργασία επί του πλοίου δεν πρέπει να είναι 
μικρότερα από τη διπλάσια διάρκεια της 
εξαίρεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εναρμονίζεται με την τροπολογία 21. Επίσης, καθιστά σαφέστερη τη διατύπωση.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 12 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 15 - παράγραφος 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από 
την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην 
παράγραφο 11, οι ώρες ανάπαυσης που 
προβλέπονται στην παράγραφο 4 εδάφιο α) 
μπορούν να διαιρούνται σε περισσότερες 
από τρεις περιόδους, μία από τις οποίες 
πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ 

13. Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από 
την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην 
παράγραφο 11, οι ελάχιστες ώρες 
ανάπαυσης σε οποιοδήποτε 24ωρο 
διάστημα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 4 εδάφιο α) δεν μπορούν να 
διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις 
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καμία από τις δύο άλλες περιόδους δεν 
πρέπει να διαρκεί λιγότερο από μία ώρα. 
Τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών 
περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να εκτείνονται πέραν των δύο 
περιόδων 24 ωρών σε οποιοδήποτε 
διάστημα 7 ημερών.

περιόδους ανάπαυσης, μία από τις οποίες 
πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ 
καμία από τις δύο άλλες περιόδους δεν 
πρέπει να διαρκεί λιγότερο από μία ώρα. 
Τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών 
περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν 
πρέπει να εκτείνονται πέραν των δύο 
περιόδων 24 ωρών σε οποιοδήποτε 
διάστημα 7 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εναρμονίζεται με τις τροπολογίες 21 και 22. Επίσης, καθιστά σαφέστερη τη 
διατύπωση.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 16 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 25α - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει 
ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, 
αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων 
αυτών.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 27α προκειμένου να θεσπίζει 
ενδεικνυόμενα μέτρα για τη συλλογή, 
αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων 
αυτών σε συμφωνία με τις απαιτήσεις 
περί προστασίας των δεδομένων που 
ορίζει η κειμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Όποτε είναι δυνατόν, τα στοιχεία πρέπει 
να κοινοποιούνται, να συλλέγονται, να 
αποθηκεύονται και να αναλύονται με 
ανώνυμο τρόπο· το αυτό ισχύει για τη 
διάχυση των αποτελεσμάτων των 
αναλύσεων που στηρίζονται σε αυτά τα 
στοιχεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί η ανάγκη τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 17 
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 27 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

'Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
τροποποιούν το παράρτημα V της 
παρούσας οδηγίας όσον αφορά 
συγκεκριμένο και σχετικό περιεχόμενο και 
λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει 
να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 27α.

'Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
τροποποιούν το παράρτημα V της 
παρούσας οδηγίας όσον αφορά 
συγκεκριμένο και σχετικό περιεχόμενο και 
λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει
να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, τηρώντας
παράλληλα τις διατάξεις για την 
προστασία των δεδομένων που ορίζει η 
κειμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα 
με το άρθρο 27α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί η ανάγκη τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων.


