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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Formarea echipajelor de la bordul navelor este de importanță vitală pentru operarea în condiții 
de siguranță a navelor pe mare și în port. Formarea și certificare comună a navigatorilor este 
reglementată de Convenția internațională privind standardele de pregătire, certificare și 
efectuare a serviciului de cart pentru navigatori (Convenția STCW). Adoptată în 1978 de către 
Organizația maritimă internațională, convenția cuprinde și dispoziții referitoare la serviciul de 
cart și capacitatea de a efectua serviciul la bord, inclusiv orele de odihnă, fiind în prezent 
implementată în legislația UE prin Directiva 2008/106/CE.  

În 2010, Conferința părților la STCW de la Manila a lansat o revizuire globală și a introdus 
modificări substanțiale la Convenția STCW („Modificările de la Manila”), care au intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2012. 

Principalul obiectiv al propunerii Comisiei – COM (2001)0555 – este de a transpune aceste 
ultime amendamente convenite la Manila în legislația UE prin modificarea Directivei 
2008/106/CE. Chiar dacă Comisia pentru transport este comisia competentă în fond pentru 
transpunerea amendamentelor de la Manila, destul de multe chestiuni se suprapun cu 
problemele din domeniul muncii. 

Avizul propus urmărește să facă în așa fel încât aceste noi dispoziții ale UE să fie în 
concordanță cu temeiul juridic aflat în vigoare și cu acordurile preexistente între partenerii 
sociali. 

În această privință, în special, raportorul propune sprijinirea și consolidarea propunerii
Comisiei în ceea ce privește orele minime de odihnă și limitarea posibilităților de derogare de 
la orele obligatorii de odihnă pentru marinarii de cart. Perioada de odihnă minimă nu trebuie 
să fie mai mică de cel puțin 10 ore în orice perioadă de 24 de ore și de 77 de ore în orice 
perioadă de 7 zile. 

Pentru a preîntâmpina pericolul reprezentat de oboseală, nu se admit excepții de la regula 
perioadei de odihnă zilnică. Excepții față de timpul de odihnă săptămânal obligatoriu vor fi 
permise numai în condiții stricte. Astfel, o excepție de la regula generală este posibilă numai 
dacă partenerii sociali din diferite state membre sunt de acord cu perioadă de odihnă 
săptămânală mai scurtă de 77 de ore. În acest fel, se asigură concordanță cu dispozițiile 
privind timpul de lucru al navigatorilor (Directiva 1999/63/CE).

În orice caz, chiar și în eventualitatea unor derogări de la perioada de odihnă săptămânală 
minimă acceptate prin contract colectiv, acestea vor fi permise timp de cel mult de două 
săptămâni consecutive și cu condiția ca perioada de odihnă minimă să nu fie mai mică de 70 
de ore în orice perioadă de 7 zile. Pe lângă aceasta, intervalele de timp între două perioade de 
excepții la bord nu trebuie să fie mai mici decât de două ori durata excepției. În acest mod, 
avizul asigură un minim absolut al perioadei de odihnă a marinarilor în scopul de a menține 
siguranța la bordul navelor. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate statele membre sunt părți la 
convenție și niciunul dintre acestea nu a 
prezentat obiecții la modificările de la 
Manila conform procedurii prevăzute în 
acest sens. Prin urmare, statele membre 
trebuie să armonizeze normele lor 
naționale cu modificările de la Manila. Ar 
trebui evitat un conflict între angajamentele 
internaționale ale statelor membre și 
angajamentele acestora în cadrul UE. Mai 
mult, având în vedere dimensiunea 
mondială a transportului maritim, normele 
Uniunii privind formarea și certificarea 
navigatorilor, ar trebui să fie menținute în 
conformitate cu normele internaționale.
Mai multe dispoziții din Directiva 
2008/106/CE ar trebui, prin urmare,
modificate pentru a reflecta modificările de 
la Manila.

(4) Toate statele membre sunt părți la 
convenție și niciunul dintre acestea nu a 
prezentat obiecții la modificările de la 
Manila conform procedurii prevăzute în 
acest sens. Prin urmare, statele membre 
trebuie să armonizeze normele lor 
naționale cu modificările de la Manila. Ar 
trebui evitat un conflict între angajamentele 
internaționale ale statelor membre și 
angajamentele acestora în cadrul UE. Mai 
mult, având în vedere dimensiunea 
mondială a transportului maritim, normele 
Uniunii privind formarea și certificarea 
navigatorilor, ar trebui să fie menținute în 
conformitate cu normele internaționale.
Directiva 2005/36/CE din 7 septembrie 
2005 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale nu oferă un temei juridic 
adecvat în scopul stabilirii standardelor 
necesare privind formarea și certificarea 
navigatorilor. De aceea, sunt necesare
dispoziții specifice la nivelul UE. 
Directiva 2008/106/CE ar trebui, prin 
urmare, modificată pentru a reflecta 
modificările de la Manila.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificată diferența dintre domeniul de aplicare al Directivei 2008/106/CE și cel al 
Directivei 2005/36/CE.
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Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La conferința de la Manila, statele părți 
și-au propus, printre altele, să stabilească 
limite obiective pentru excepțiile de la 
orele minime de odihnă pentru personalul 
de cart, și pentru navigatorii cărora li se 
atribuie sarcini legate de siguranță, 
securitate și prevenirea poluării. De 
asemenea, aceste noi dispoziții ar trebui 
integrate în legislația UE. Cu toate acestea, 
ele trebuie să respecte dispozițiile privind 
numărul de ore de odihnă aplicabile 
navigatorilor în temeiul Directivei 
1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 
1999 și Directivei 2009/13/CE a 
Consiliului din 16 februarie 2009. Mai 
mult, capacitatea de a autoriza excepții ar 
trebui să fie limitată în ceea ce privește 
durata maximă, frecvența și domeniul de 
aplicare. Dispoziții în acest sens ar trebui 
introduse în directivă.

(5) Partenerii sociali europeni au ajuns la 
un acord cu privire la orele de odihnă 
minimă aplicabile navigatorilor, iar 
Directiva 1999/63/CE a Consiliului a fost 
adoptată pentru implementarea acordului 
respectiv. Directiva 1999/63/CE permite, 
de asemenea, posibilitatea de a autoriza 
derogări de la orele de odihnă minimă 
pentru navigatori. La conferința de la 
Manila, statele părți și-au propus, printre 
altele, să stabilească limite obiective pentru 
excepțiile de la orele minime de odihnă 
pentru personalul de cart, și pentru 
navigatorii cărora li se atribuie sarcini 
legate de siguranță, securitate și prevenirea 
poluării, pentru a preveni extenuarea.
Aceste noi dispoziții ar trebui integrate în 
legislația UE astfel încât să se asigure 
concordanța cu Directiva 1999/63/CE, 
modificată prin Directiva 2009/13/CE.

Or. en

Justificare

Posibilele excepții prevăzute de Directiva 2008/106/CE trebuie să respecte dispozițiile 
relevante ale Directivei 1999/63/CE, care implementează un acord între partenerii sociali 
europeni.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statisticile disponibile privind 
navigatorii europeni sunt incomplete și 
adesea inexacte, ceea ce face mai dificilă 
crearea de politici în acest sector sensibil.
Datele detaliate privind certificarea 
navigatorilor nu pot rezolva în întregime 

(7) Statisticile disponibile privind 
navigatorii europeni sunt incomplete și 
adesea inexacte, ceea ce face mai dificilă 
crearea de politici în acest sector sensibil.
Datele detaliate privind certificarea 
navigatorilor nu pot rezolva în întregime 
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această problemă, însă ar fi foarte utile.
Conform Convenției STCW statele părți 
sunt obligate să mențină registre cu toate 
certificatele și atestatele, precum și cu 
reconfirmările sau alte măsuri relevante 
care le privesc [Regula I/2 alineatul (14)].
Statele membre ale UE, în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (4) din Directiva 
2008/106, au obligația de a păstra un 
registru al certificatelor și atestatelor 
eliberate. Pentru a avea o imagine cât mai 
completă a situației ocupării forței de 
muncă în Europa, ar trebui să li se solicite 
statelor membre să trimită Comisiei 
informații selectate cuprinse deja în 
registrele lor de certificare a navigatorilor.
Aceste informații ar trebui să fie utilizate în 
scopuri statistice și să fie în concordanță cu 
cerințele de protecție a datelor ale Uniunii.
O dispoziție în acest sens ar trebui 
introdusă în Directiva 2008/106/CE.

această problemă, însă ar fi foarte utile.
Conform Convenției STCW statele părți 
sunt obligate să mențină registre cu toate 
certificatele și atestatele, precum și cu 
reconfirmările sau alte măsuri relevante 
care le privesc [Regula I/2 alineatul (14)].
În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) 
din Directiva 2008/106/CE, statele 
membre ale UE au obligația de a ține un 
registru al certificatelor și atestatelor 
eliberate. Pentru a avea o imagine cât mai 
completă a situației ocupării forței de 
muncă în Europa, ar trebui să li se solicite 
statelor membre să trimită Comisiei 
informații selectate cuprinse deja în 
registrele lor de certificare a navigatorilor.
Aceste informații ar trebui să fie limitate la 
ceea ce este necesar pentru a permite o 
politică bine documentată, ar trebui
utilizate numai în scopuri statistice și să fie
colectate, stocate și analizate în 
concordanță deplină cu cerințele de 
protecție a datelor ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Motivul transmiterii datelor către Comisia Europeană ar trebui să fie clarificat, și în 
contextul aplicării corecte a legislației în domeniul protecției datelor.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În scopul colectării de date privind 
profesia de navigator în conformitate cu 
evoluția acesteia și a tehnologiei, 
competența de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește adaptările anexei V la Directiva 
2008/106/CE. Aceste acte delegate s-ar 
referi, în special, la conținutul informațiilor 

(8) În scopul colectării de date privind 
profesia de navigator în conformitate cu 
evoluția acesteia și a tehnologiei, 
competența de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește adaptările anexei V la Directiva 
2008/106/CE. Aceste acte delegate s-ar 
referi, în special, la actualizarea 
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privind atestatele, certificatele de 
competențe și certificatele de aptitudini și 
privind numărul și detaliile navigatorilor 
ale căror certificate sunt eliberate sau 
vizate, luând în considerare garanțiile 
privind protecția datelor indicate în anexa 
menționată. De asemenea, Comisia ar 
trebui să dispună de competența de a 
adopta acte delegate în scopul de a stabili 
măsuri pentru colectarea, stocarea și 
analizarea acestui tip de informații 
statistice de către statele membre în 
vederea adaptării la noile nevoi în materie 
de statistică privind navigatorii și în 
vederea colectării de informații actualizate 
și conforme cu realitatea. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

dispozițiilor privind conținutul 
informațiilor privind atestatele, certificatele 
de competențe și certificatele de aptitudini 
și privind numărul și detaliile navigatorilor 
ale căror certificate sunt eliberate sau 
vizate, luând în considerare garanțiile 
privind protecția datelor indicate în anexa 
menționată. De asemenea, Comisia ar 
trebui să dispună de competența de a 
adopta acte delegate în scopul de a stabili 
măsuri pentru colectarea, stocarea și 
analizarea acestui tip de informații 
statistice de către statele membre în 
vederea adaptării la noile nevoi în materie 
de statistică privind navigatorii și în 
vederea colectării de informații actualizate 
și conforme cu realitatea. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Justificare

Actele delegate ar trebui să fie limitate la ceea ce este necesar pentru a actualiza sistemul de 
informații în funcție de evoluția sectorului navigației.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d (nouă)
Directiva 2008/106/CE
Articolul 1 – punctul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

41a. „prin «marinar electrotehnist» se 
înțelege un marinar calificat în 
conformitate cu prevederile de la capitolul 
III al anexei I;”

Or. en



PE480.883v02-00 8/19 PA\895268RO.doc

RO

Justificare

Trebuie introdusă o definiție a „marinarului electrotehnist” în conformitate cu dispozițiile de 
la capitolul III al anexei I.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera f – teza introductivă
Directiva 2008/106/CE
Articolul 5 – alineatul 11 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Fiecare candidat la certificare trebuie 
să dovedească în mod satisfăcător:

(11) Candidații la certificare trebuie să 
dovedească în mod satisfăcător:

Or. en

Justificare

Trebuie preferată forma de plural, întrucât include atât candidații de sex feminin, cât și pe 
cei de sex masculin și se evită, astfel, neînțelegerile care ar putea apărea în majoritatea 
versiunilor lingvistice prin utilizarea formei de singular.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera f 
Directiva 2008/106/CE
Articolul 5 – alineatul 11 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea sa; (a) identitatea lor;

Or. en

Justificare

Trebuie preferată forma de plural, întrucât include atât candidații de sex feminin, cât și pe 
cei de sex masculin și se evită, astfel, neînțelegerile care ar putea apărea în majoritatea 
versiunilor lingvistice prin utilizarea formei de singular.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera f 
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Directiva 2008/106/CE
Articolul 5 – alineatul 11 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) faptul că vârsta sa nu este mai mică 
decât cea prevăzută în regulile enumerate 
în anexa I, care au relevanță pentru 
certificatul solicitat;

(b) faptul că vârsta lor nu este mai mică 
decât cea prevăzută în regulile enumerate 
în anexa I, care au relevanță pentru 
certificatul solicitat;

Or. en

Justificare

Trebuie preferată forma de plural, întrucât include atât candidații de sex feminin, cât și pe 
cei de sex masculin și se evită, astfel, neînțelegerile care ar putea apărea în versiunile 
lingvistice cu o formă de singular.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera f 
Directiva 2008/106/CE
Articolul 5 – alineatul 11 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) faptul că îndeplinește standardele 
privind starea sănătății, specificate în 
secțiunea A-I/9 din Codul STCW;

(c) faptul că îndeplinesc standardele 
prescrise privind starea sănătății aplicabile 
sarcinilor specifice de îndeplinit; 

Or. en

Justificare

Trebuie preferată forma de plural, întrucât include atât candidații de sex feminin, cât și pe 
cei de sex masculin și se evită, astfel, neînțelegerile care ar putea apărea în versiunile 
lingvistice cu o formă de singular. În plus, trebuie subliniat că starea de sănătate nu poate fi 
definită decât în raport cu sarcinile specifice de îndeplinit.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera f 
Directiva 2008/106/CE
Articolul 5 – alineatul 11 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) respectarea standardelor de competență 
prevăzute în regulile enumerate în anexa I, 
care se referă la aptitudinile, funcțiile și 
nivelurile care urmează să fie indicate în 
atestat.

(e) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul i
Directiva 2008/106/CE
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate activitățile de formare, evaluare a 
competenței, eliberare a certificatelor, 
inclusiv a certificatelor medicale și a 
atestatelor și de revalidare efectuate prin 
organisme sau entități neguvernamentale 
aflate sub autoritatea sa sunt supravegheate 
continuu printr-un sistem de standarde de 
calitate pentru a asigura îndeplinirea unor 
obiective definite, inclusiv cele referitoare 
la calificările și experiența instructorilor și 
a evaluatorilor;

(a) toate activitățile de formare, evaluare a 
competenței, eliberare a certificatelor, 
inclusiv a certificatelor medicale și a 
atestatelor și de revalidare efectuate prin 
organisme sau entități neguvernamentale 
aflate sub autoritatea sa sunt supravegheate 
continuu printr-un sistem de standarde de 
calitate pentru a asigura îndeplinirea unor 
obiective definite, inclusiv cele referitoare 
la calificările și experiența instructorilor și 
a evaluatorilor, în conformitate cu 
dispozițiile secțiunilor A-I/6 și A-I/8 din 
Codul STCW;

Or. en

Justificare

Această literă reproduce textul Regulamentul I/8 din Convenția STCW și ar trebui amintit că 
se aplică secțiunile relevante din Partea A a Codului STCW.
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Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul ia (nou)
Directiva 2008/106/CE
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) litera (b) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(b) atunci când organismele sau 
entitățile guvernamentale realizează 
astfel de activități, există un sistem de 
standarde de calitate în conformitate cu 
dispozițiile secțiunilor A-I/6 și A-I/8 din 
Codul STCW;”

Or. en

Justificare

Această literă reproduce textul Regulamentul I/8 din Convenția STCW și ar trebui amintit că 
se aplică secțiunile relevante din Partea A a Codului STCW.

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2008/106/CE
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obiectivele pregătirii și formării, 
precum și standardele de competență 
aferente și care urmează să fie îndeplinite 
sunt clar definite și sunt identificate 
nivelurile de cunoștințe, înțelegere sau 
calificare corespunzătoare pentru 
examinările și evaluările impuse conform 
Convenției STCW. obiectivele și 
standardele de calitate aferente pot fi 
specificate separat pentru diversele 
cursuri sau programe de formare și 
cuprind administrarea sistemului de 
brevetare;

(c) obiectivele pregătirii și formării, 
precum și standardele de competență 
aferente și care urmează să fie îndeplinite 
sunt clar definite și sunt identificate 
nivelurile de cunoștințe, înțelegere sau 
calificare corespunzătoare pentru 
examinările și evaluările impuse conform 
Convenției STCW.
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Or. en

Justificare

Ultima frază poate fi eliminată pentru că aceeași idee este inclusă la articolul 10 alineatul (1) 
litera (d) din Directiva 2008/106/CE.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a – subpunctul iia (nou)
Directiva 2008/106/CE
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) se adaugă următorul subpunct iia:
„Standardele de calitate și sistemele de 
standarde de calitate menționate la primul 
paragraf sunt elaborate și implementate 
luând în considerare, dacă este cazul, 
Recomandarea Parlamentului European 
și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind 
stabilirea unui cadru european de 
referință pentru asigurarea calității în 
educație și formare profesională și 
măsurile aferente adoptate de statele 
membre.”

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurată concordanța cu legislația UE în domeniul asigurării calității în educația 
și formarea profesională.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/106/CE
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește 
standarde privind starea sănătății 
navigatorilor și procedurile pentru 

(1) Fiecare stat membru stabilește 
standarde privind starea sănătății 
navigatorilor și procedurile pentru 
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eliberarea unui certificat medical în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol și ale secțiunii A-I/9 din Codul 
STCW.

eliberarea unui certificat medical în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol și ale secțiunii A-I/9 din Codul 
STCW. Instrucțiunile de la secțiunea B-
I/9 din Codul STCW ar trebui, de 
asemenea, luate în considerare la 
elaborarea standardelor medicale.

Or. en

Justificare

Cu toate că nu este obligatorie pentru părțile la Convenția STCW, secțiunea B-I/9 din Codul 
STCW oferă instrucțiuni foarte utile și pertinente pentru elaborarea standardelor medicale.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – teza introductivă
Directiva 2008/106/CE
Articolul 11 – alineatul 4 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare candidat la certificare trebuie: (4) Candidații la certificarea medicală
trebuie:

Or. en

Justificare

Trebuie preferată forma de plural, întrucât include atât candidații de sex feminin, cât și pe 
cei de sex masculin și se evită, astfel, neînțelegerile care ar putea apărea în versiunile 
lingvistice cu o formă de singular. În plus, cuvântul „medical” ar trebui introdus din motive 
de claritate.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/106/CE
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să dovedească în mod satisfăcător 
identitatea sa; precum și

(b) să dovedească în mod satisfăcător 
identitatea lor; precum și
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Or. en

Justificare

Trebuie preferată forma de plural, întrucât include atât candidații de sex feminin, cât și pe 
cei de sex masculin și se evită, astfel, neînțelegerile care ar putea apărea în versiunile 
lingvistice cu o formă de singular.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Directiva 2008/106/CE
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să îndeplinească standardele aplicabile
privind starea de sănătate stabilite de statul 
membru în cauză.

(c) să îndeplinească standardele privind 
starea de sănătate stabilite de statul 
membru în cauză aplicabile sarcinilor 
specifice de îndeplinit.

Or. en

Justificare

Trebuie subliniat că starea de sănătate nu poate fi definită decât în raport cu sarcinile 
specifice de îndeplinit.

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/106/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilesc și impun perioade de odihnă 
pentru personalul care efectuează cartul și 
pentru cei cu atribuții privind siguranța, 
securitatea și prevenirea poluării, în 
conformitate cu alineatele (3) - (15);

(a) stabilesc și impun perioade de odihnă 
pentru personalul care efectuează cartul și 
pentru cei cu atribuții privind siguranța, 
securitatea și prevenirea poluării, în 
conformitate cu alineatele (3) - (13);

Or. en

Justificare

Trebuie corectată o greșeală în referirea la alineatele relevante.
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Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/106/CE
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cerințele pentru perioadele de odihnă, 
formulate la alineatele (4) și (5), pot să nu 
fie aplicate în cazul unei urgențe sau al 
unui exercițiu sau în alte condiții 
operaționale excepționale. Exercițiile de 
verificare a echipajului și de instrucție 
pentru stingerea incendiilor și de evacuare, 
precum și exercițiile prevăzute de legislația 
națională, precum și de instrumentele 
legislative internaționale, se efectuează 
astfel încât să se diminueze perturbarea 
perioadelor de odihnă și să nu provoace 
oboseală.

(6) Cerințele pentru perioadele de odihnă, 
formulate la alineatele (4) și (5), pot să nu 
fie aplicate în cazul unei urgențe sau în alte 
condiții operaționale excepționale.
Exercițiile de verificare a echipajului și de 
instrucție pentru stingerea incendiilor și de 
evacuare, precum și exercițiile prevăzute 
de legislația națională, precum și de 
instrumentele legislative internaționale, se 
efectuează astfel încât să se diminueze 
perturbarea perioadelor de odihnă și să nu 
provoace oboseală.

Or. en

Justificare

Textul Convenției STCW nu include exerciții.

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/106/CE
Articolul 5 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Respectându-se principiile generale 
privind protecția sănătății și securității 
lucrătorilor, statele membre pot autoriza 
sau înregistra acorduri colective, care
permit excepții de la orele obligatorii de 
odihnă menționate la alineatul (4) litera 
(b) și la alineatul (5) cu condiția ca 
perioada de odihnă să nu fie mai mică de 
70 de ore în orice perioadă de șapte zile. 

(11) Excepțiile de la orele de odihnă 
obligatorie prevăzute la alineatele (4) și 
(5) pentru marinarii cărora li se alocă 
sarcina de ofițer de cart sau marinarii 
care fac parte dintr-un serviciu de cart 
sau cei ale căror sarcini cuprind 
siguranța, prevenirea poluării și 
securitatea la bord pot fi acordate în 
conformitate cu Directiva 1999/63/CE. 
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În conformitate cu Directiva 1999/63/CE, 
în măsura în care este posibil, aceste 
excepții respectă standardele stabilite, dar 
pot lua în considerare perioade de concediu 
mai frecvente sau mai lungi sau acordarea 
de concedii compensatorii și ar trebui, în 
egală măsură, în măsura în care este 
posibil, să țină seama de recomandările 
privind prevenirea stării de oboseală 
stabilite în secțiunea B-VIII /1 din Codul 
STCW.

Respectându-se principiile generale privind 
protecția sănătății și securității lucrătorilor, 
statele membre pot adopta dispoziții 
legislative naționale, reglementări sau o 
procedură prin care autoritatea 
competentă autorizează sau înregistrează
acorduri colective, care permit excepții de 
la orele obligatorii de odihnă. În măsura în 
care este posibil, aceste excepții respectă, 
standardele stabilite, dar pot lua în 
considerare perioade de concediu mai
frecvente sau mai lungi sau acordarea de 
concedii compensatorii pentru ofițerii de 
cart sau pentru marinarii care lucrează la 
bordul navelor în timpul unor călătorii 
scurte. Cu toate acestea pentru a preveni 
pericolul reprezentat de extenuare, nu se 
vor acorda excepții de la orele de odihnă 
obligatorii prevăzute la alineatul (4) litera 
(a), iar excepțiile de la orele de odihnă 
obligatorii prevăzute la alineatul (4) litera 
(b) și la alineatul (5) respectă limitele 
fixate la alineatele (12) și (13). Excepțiile 
respective ar trebui, în egală măsură, să 
țină seama de recomandările privind 
prevenirea stării de oboseală stabilite în 
secțiunea B-VIII /1 din Codul STCW.

Or. en

Justificare

Posibilele excepții prevăzute de Directiva 2008/106/CE trebuie să respecte dispozițiile 
relevante ale Directivei 1999/63/CE, care implementează un acord între partenerii sociali 
europeni, și trebuie asigurată coerența legislației UE. Trebuie, de asemenea, clarificat faptul 
că, deși trebuie acordată autonomie partenerilor sociali la nivel național și la nivelul UE, 
sunt totuși necesare limite obiective în privința orelor de odihnă obligatorii ale marinarilor 
cu responsabilități speciale, menite să prevină extenuarea.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/106/CE
Articolul 15 – alineatul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Excepțiile menționate la alineatul (11)
cu privire la perioada de odihnă 
săptămânală prevăzute la alineatul (4) litera
(b) nu pot fi acordate pentru mai mult de
două săptămâni consecutive. Intervalele de 
timp între două perioade de excepții la bord 
nu trebuie să fie mai mici decât de două ori 
durata excepției.

(12) Excepțiile menționate la alineatul (11) 
cu privire la perioada de odihnă 
săptămânală minimă prevăzute la alineatul
(4) litera (b) sunt permise timp de cel mult 
două săptămâni consecutive și cu condiția 
ca perioada de odihnă minimă să nu fie 
mai mică de 70 de ore în orice perioadă de 
7 zile. În plus, intervalele de timp între 
două perioade de excepții la bord nu 
trebuie să fie mai mici decât de două ori 
durata excepției.

Or. en

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu amendamentul 21. În plus, ajută la clarificarea 
textului.

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2008/106/CE
Articolul 15 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cadrul unor posibile excepții de la 
alineatul (5), menționate la alineatul (11), 
orele de odihnă prevăzute la alineatul (4) 
litera (a) pot fi împărțite în cel mult trei 
perioade, una dintre ele fiind de cel puțin 6 
ore și niciuna din celelalte două perioade 
nefiind mai scurtă de o oră. Intervalele 
dintre perioadele consecutive de odihnă nu 
depășesc 14 ore. Excepțiile nu se 
prelungesc peste două perioade de 24 de 
ore în orice perioadă de șapte zile.

(13) În cadrul unor posibile excepții de la 
alineatul (5), menționate la alineatul (11), 
orele de odihnă minimă într-o perioadă de 
24 de ore prevăzute la alineatul (4) litera
(a) pot fi împărțite în cel mult trei perioade
de odihnă, una dintre ele fiind de cel puțin 
6 ore și niciuna din celelalte două perioade 
nefiind mai scurtă de o oră. Intervalele 
dintre perioadele consecutive de odihnă nu 
depășesc 14 ore. Excepțiile nu se 
prelungesc peste două perioade de 24 de 
ore în orice perioadă de șapte zile.

Or. en
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Justificare
Acest amendament este conform cu amendamentele 21 și 22. În plus, ajută la clarificarea 
textului.

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Directiva 2008/106/CE
Articolul 25a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
27a pentru a stabili măsurile adecvate 
pentru colectarea, stocarea și analizarea 
acestor informații.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
27a pentru a stabili măsurile adecvate 
pentru colectarea, stocarea și analizarea 
acestor informații, în conformitate cu 
cerințele privind protecția datelor stabilite 
de legislația UE în materie.. Ori de câte 
ori este posibil, informațiile ar trebui 
comunicate, colectate, stocate și analizate 
într-un format anonim; același lucru este 
valabil în privința difuzării rezultatelor 
analizei întocmite pe baza informațiilor 
respective.

Or. en

Justificare

Trebuie scoasă în evidență necesitatea respectării elementelor de siguranță aferente 
protecției datelor.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Directiva 2008/106/CE
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de modificare a anexei V la 
prezenta directivă în ceea ce privește 
conținutul și detaliile specifice și relevante 
ale informațiilor care trebuie raportate de 
către statele membre, ținând seama în 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de modificare a anexei V la 
prezenta directivă în ceea ce privește 
conținutul și detaliile specifice și relevante 
ale informațiilor care trebuie raportate de 
către statele membre, respectând în același 
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același timp de garanțiile privind protecția 
datelor, în conformitate cu articolul 27a.

timp garanțiile privind protecția datelor
stabilite de legislația UE aplicabilă, în 
conformitate cu articolul 27a.

Or. en

Justificare

Trebuie scoasă în evidență necesitatea respectării elementelor de siguranță aferente 
protecției datelor.


