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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Usposabljanje posadke na krovu je poglavitnega pomena za varno obratovanje ladij na morju 
in v pristanišču. Konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko 
stražarjenje pomorščakov (Konvencija STCW) ureja enotno usposabljanje in izdajanje 
spričeval pomorščakom. Konvencijo je leta 1978 sprejela Mednarodna pomorska organizacija 
in vključuje tudi določbe v zvezi s stražarjenjem in delovno sposobnostjo, vključno s časom 
počitka, in se zaenkrat v pravu EU izvaja z Direktivo 2008/106/ES.  

Leta 2010 pa je konferenca pogodbenic Konvencije STCW v Manili pripravila celovito 
revizijo te konvencije in uvedla precejšnje spremembe („manilske spremembe“), ki so začele 
veljati 1. januarja 2012. 

Glavni cilj predloga Komisije (COM(2011)0555) je s spremembo Direktive 2008/106/ES 
prenesti te najnovejše spremembe, dogovorjene v Manili, v zakonodajo EU. Čeprav je odbor 
za promet pristojni odbor za prenos manilskih sprememb, se te v veliki meri prekrivajo z 
zadevami, povezanimi z zaposlovanjem. 

Namen predlaganega mnenja je zagotoviti skladnost teh novih določb EU z ustreznim 
veljavnim pravnim okvirom in že obstoječimi sporazumi s socialnimi partnerji. 

Pripravljavec mnenja predvsem zato predlaga podporo in okrepitev predloga Komisije, kar 
zadeva minimalni čas počitka in omejitev možnosti odstopanja od zahtevanega časa počitka 
za pomorščake na straži. Minimalni čas počitka bo trajal najmanj 10 ur v 24-urnem obdobju 
in 77 ur v sedemdnevnem obdobju. 

Da se prepreči nevarnost zaradi utrujenosti, se ne dovolijo izjeme glede dnevnega časa 
počitka. Izjeme glede zahtevanega tedenskega počitka bodo dovoljene le pod strogimi pogoji. 
Izjema glede splošnega pravila o 77-urnem počitku bo dovoljena le, če bodo socialni partnerji 
v različnih državah članicah soglašali s krajšim tedenskim počitkom. To bo zagotovilo 
skladnost z določbami o delovnem času pomorščakov (Direktiva 1999/63/ES).

Tudi v primeru kolektivno dogovorjenih izjem za najkrajši tedenski počitek pa te ne bodo 
dovoljene za več kot dva zaporedna tedna, pri čemer pa minimalni čas počitka v 
sedemdnevnem obdobju ne bo krajši od 70 ur. Poleg tega presledki med dvema obdobjema 
izjem na ladji ne smejo biti krajši od dvojnega trajanja izjeme. S tem mnenje zagotavlja 
minimalni možni počitek pomorščakov, da se zagotovi varnost na krovu ladij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:



PE480.883v02-00 4/18 PA\895268SL.doc

SL

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vse države članice so pogodbenice 
Konvencije in nobena ni nasprotovala 
Manilskem spremembam v skladu s 
predvidenim postopkom. Zato morajo 
države članice uskladiti svoje nacionalne 
predpise z Manilskimi spremembami. 
Preprečiti je treba kolizijo med 
mednarodnimi obveznostmi držav članic in 
njihovimi obveznostmi na ravni EU. Ob 
upoštevanju globalne narave pomorskega 
prometa je treba zagotavljati tudi 
usklajenost pravil Unije o usposabljanju in 
izdaji spričeval pomorščakom z 
mednarodnimi pravili. Zato je treba 
spremeniti več določb Direktive 2008/106, 
da bodo odražale Manilske spremembe.

(4) Vse države članice so pogodbenice 
Konvencije in nobena ni nasprotovala 
Manilskem spremembam v skladu s 
predvidenim postopkom. Zato morajo 
države članice uskladiti svoje nacionalne 
predpise z Manilskimi spremembami. 
Preprečiti je treba kolizijo med 
mednarodnimi obveznostmi držav članic in 
njihovimi obveznostmi na ravni EU. Ob 
upoštevanju globalne narave pomorskega 
prometa je treba zagotavljati tudi 
usklajenost pravil Unije o usposabljanju in 
izdaji spričeval pomorščakom z 
mednarodnimi pravili. Direktiva 
2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij ne 
zagotavlja ustreznega pravnega okvira za 
določitev zahtevanih standardov za 
usposabljanje in izdajanje spričeval 
pomorščakom. Zato so potrebne posebne 
določbe EU. Zato je treba spremeniti 
Direktivo 2008/106/ES, da bo odražala
manilske spremembe.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba razliko med področjem uporabe Direktive 2008/106/ES in 
Direktive 2005/36/ES.

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na konferenci v Manili so države 
pogodbenice med drugim nameravale 
določiti tudi objektivne omejitve za izjeme 
glede minimalnega časa počitka za osebje, 

(5) Evropski socialni partnerji so se 
dogovorili o minimalnem času počitka, ki 
velja za pomorščake, za izvajanje takega 
sporazuma pa je bila sprejeta Direktiva 
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ki izvaja ladijsko stražarjenje, in 
pomorščake z dodeljenimi nalogami na 
področju varnosti in preprečevanja 
onesnaževanja. Tudi te določbe bi bilo 
treba vključiti v zakonodajo EU. Vendar bi 
morale upoštevati določbe o času počitka, 
ki se uporabljajo za pomorščake v skladu 
z direktivama Sveta 1999/63/ES z dne 21. 
junija 1999 in 2009/13/ES z dne 16. 
februarja 2009. Poleg tega bi morala biti 
možnost odobritve izjem omejena z vidika 
najdaljšega trajanja, pogostosti in 
področja uporabe. Določbe v zvezi s tem 
bi bilo treba vključiti v direktivo.

Sveta 1999/63/ES. Direktiva 1999/63/ES 
dopušča tudi možnost za odobritev izjem 
glede minimalnega časa počitka za 
pomorščake. Na konferenci v Manili so 
države pogodbenice med drugim 
nameravale določiti tudi objektivne 
omejitve za izjeme glede minimalnega časa 
počitka za osebje, ki izvaja ladijsko 
stražarjenje, in pomorščake z dodeljenimi 
nalogami na področju varnosti in 
preprečevanja onesnaževanja, da bi 
preprečile utrujenost. Te določbe bi bilo 
treba vključiti v zakonodajo EU, tako da se 
zagotovi skladnost z Direktivo 
1999/63/ES, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 2009/13/ES.

Or. en

Obrazložitev

Možne izjeme iz Direktive 2008/106/ES morajo biti skladne z določbami Direktive 
1999/63/ES, s katero se izvaja sporazum med evropskimi socialnimi partnerji.

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Razpoložljivi statistični podatki o 
evropskih pomorščakih so nepopolni in 
pogosto netočni, kar otežuje oblikovanje 
politik v tem občutljivem sektorju. 
Podrobni podatki o izdajanju spričeval 
pomorščakom tega problema ne morejo 
popolnoma rešiti, vendar bi bili nedvomno 
koristni. V skladu s Konvencijo STCW 
morajo podpisnice voditi registre vseh 
spričeval in overitev ter ustreznih ponovnih 
potrditev veljavnosti ali drugih ukrepov, ki 
vplivajo nanje (pravilo I/2(14)). Države 
članice morajo v skladu s členom 11(4) 
Direktive 2008/106 voditi register izdanih 
spričeval in overitev. Da se zagotovi čim 
bolj popolna slika o stanju zaposlovanja v 
Evropi, bi bilo treba od držav članic 

(7) Razpoložljivi statistični podatki o 
evropskih pomorščakih so nepopolni in 
pogosto netočni, kar otežuje oblikovanje 
politik v tem občutljivem sektorju. 
Podrobni podatki o izdajanju spričeval 
pomorščakom tega problema ne morejo 
popolnoma rešiti, vendar bi bili nedvomno 
koristni. V skladu s Konvencijo STCW 
morajo podpisnice voditi registre vseh 
spričeval in overitev ter ustreznih ponovnih 
potrditev veljavnosti ali drugih ukrepov, ki 
vplivajo nanje (pravilo I/2(14)). Države 
članice morajo v skladu s členom 11(4) 
Direktive 2008/106/ES voditi register 
izdanih spričeval in overitev. Da se 
zagotovi čim bolj popolna slika o stanju 
zaposlovanja v Evropi, bi bilo treba od 
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zahtevati, da Komisiji pošiljajo izbrane 
podatke, ki so že na voljo v njihovih 
registrih spričeval pomorščakov. Te 
podatke bi bilo treba uporabljati za 
statistične namene in bi morali biti 
usklajeni z zahtevami Unije za varstvo 
podatkov. V Direktivo 2008/106/ES bi bilo 
treba vključiti ustrezno določbo.

držav članic zahtevati, da Komisiji 
pošiljajo izbrane podatke, ki so že na voljo 
v njihovih registrih spričeval pomorščakov. 
Te podatke bi bilo treba omejiti na vse 
potrebno, da bo mogoče politiko 
oblikovati na podlagi dokazov, ter jih
uporabljati le za statistične namene in jih 
zbirati, hraniti in analizirati popolnoma v 
skladu z zahtevami Unije za varstvo 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba cilj posredovanja podatkov Evropski komisiji, tudi za pravilno 
izvajanje zakonodaje o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi se podatki o pomorski stroki 
zbirali skladno z razvojem stroke in 
tehnologije, bi bilo treba Komisijo v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pooblastiti tudi za 
sprejemanje aktov v zvezi s prilagoditvami 
Priloge V k Direktivi 2008/106/ES. Ti 
delegirani akti bi se nanašali zlasti na 
vsebino informacij na overitvah, 
spričevalih o usposobljenosti ali visoki 
strokovni usposobljenosti ter številu in 
podrobnostih o pomorščakih, katerih 
spričevala so izdana ali overjena, ob 
upoštevanju zaščitnih ukrepov glede 
varstva podatkov, navedenih v zadevni 
prilogi. Komisija mora biti pooblaščena 
tudi za sprejemanje delegiranih aktov, da 
določi merila, kako naj države članice 
zbirajo, skladiščijo in analizirajo statistične 
tovrstne informacije, da bi se prilagodile 
nove statistične potrebe za pomorščake ter 
zbrale najnovejše informacije, ki so 
skladne z dejanskim stanjem. Zlasti je 

(8) Da bi se podatki o pomorski stroki 
zbirali skladno z razvojem stroke in 
tehnologije, bi bilo treba Komisijo v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pooblastiti tudi za 
sprejemanje aktov v zvezi s prilagoditvami 
Priloge V k Direktivi 2008/106/ES. Ti 
delegirani akti bi se nanašali zlasti na 
posodobitev določb o vsebini informacij na 
overitvah, spričevalih o usposobljenosti ali 
visoki strokovni usposobljenosti ter številu 
in podrobnostih o pomorščakih, katerih 
spričevala so izdana ali overjena, ob 
upoštevanju zaščitnih ukrepov glede 
varstva podatkov, navedenih v zadevni 
prilogi. Komisija mora biti pooblaščena 
tudi za sprejemanje delegiranih aktov, da
določi merila, kako naj države članice 
zbirajo, skladiščijo in analizirajo statistične 
tovrstne informacije, da bi se prilagodile 
nove statistične potrebe za pomorščake ter 
zbrale najnovejše informacije, ki so 
skladne z dejanskim stanjem. Zlasti je 
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pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, 
vključno s posvetovanji na strokovni ravni. 
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
zadevnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, 
vključno s posvetovanji na strokovni ravni. 
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
zadevnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Delegirane akte bi bilo treba omejiti na to, kar je potrebno, da bi ohranili posodobitev 
informacijskega sistema glede na razvoj sektorja pomorstva.

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka – točka (d) (novo)
Direktiva 2008/106/ES
Člen 1 – točka 41a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

41 a. "mornar elektrotehnik" pomeni 
mornarja, kvalificiranega v skladu z 
določbami poglavja III Priloge I;

Or. en

Obrazložitev

Uvesti je treba opredelitev „mornarja elektrotehnika“ v skladu z določbami poglavja III 
Priloge I.

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka f – uvodni del
Direktiva 2008/106/ES
Člen 5 – odstavek 11 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Vsak kandidat za pridobitev spričevala 
mora predložiti zadovoljiv dokaz o:

11. Kandidati za pridobitev spričevala 
predložijo zadovoljive dokaze o:



PE480.883v02-00 8/18 PA\895268SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola, hkrati pa se s tem 
preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina.

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka f
Direktiva 2008/106/ES
Člen 5 – odstavek 11 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) svoji istovetnosti; (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka f
Direktiva 2008/106/ES
Člen 5 – odstavek 11 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) svoji starosti, ki ne sme biti nižja od 
predpisane za pridobitev želenega 
spričevala po pravilih iz Priloge I;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka f
Direktiva 2008/106/ES
Člen 5 – odstavek 11 – točka (c)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izpolnjevanju standardov zdravstvenega 
stanja, navedenih v oddelku A–I/9 
Kodeksa STCW;

(c) izpolnjevanju predpisanih standardov 
zdravstvenega stanja, ki veljajo za 
opravljanje določenih delovnih nalog;

Or. en

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem 
preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina. Poleg 
tega je treba poudariti, da je mogoče ugotavljati zdravstveno stanje samo za opravljanje 
določenih delovnih nalog.

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka f
Direktiva 2008/106/ES
Člen 5 – odstavek 11 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) o izpolnjevanju standardov 
usposobljenosti, predpisanih v pravilih iz 
Priloge I, za dela, funkcije in ravni, ki jih je 
treba navesti v overitvi spričevala.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka i
Direktiva 2008/106/ES
Člen 10 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se vse izobraževalne dejavnosti, 
dejavnosti za presojo usposobljenosti, 
izdajanje spričeval, vključno z 

(a) se vse izobraževalne dejavnosti, 
dejavnosti za presojo usposobljenosti, 
izdajanje spričeval, vključno z 
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zdravniškimi spričevali, overitev in 
ponovno potrditev veljavnosti, ki jih 
izvajajo nevladne službe ali entitete z 
njenim dovoljenjem, nenehno preverjajo s 
sistemom standardov kakovosti, da bi 
zagotovila doseganje zastavljenih ciljev, 
vključno s tistimi v zvezi s kvalifikacijami 
in delovnimi izkušnjami vodij 
izobraževanja in ocenjevalcev;

zdravniškimi spričevali, overitev in 
ponovno potrditev veljavnosti, ki jih 
izvajajo nevladne službe ali entitete z 
njenim dovoljenjem, nenehno preverjajo s 
sistemom standardov kakovosti, da bi 
zagotovila doseganje zastavljenih ciljev, 
vključno s tistimi v zvezi s kvalifikacijami 
in delovnimi izkušnjami vodij 
izobraževanja in ocenjevalcev, v skladu z 
določbami oddelka A–I/6 in A–I/8 
Kodeksa STCW;

Or. en

Obrazložitev

V tej točki se ponovi besedilo pravila I/8 Konvencije STCW in bi morali opozoriti, da se 
uporabljajo ustrezni oddelki dela A Kodeksa STCW. 

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka i a (novo)
Direktiva 2008/106/ES
Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) točka (b) se nadomesti z naslednjim:
„(b) obstaja sistem standardov kakovosti 
v skladu z določbami oddelkov A–I/6 in 
A–I/8 Kodeksa STCW, kadar takšne 
dejavnosti izvajajo vladni organi ali 
entitete;“

Or. en

Obrazložitev

V tej točki se ponovi besedilo pravila I/8 Konvencije STCW in bi morali opozoriti, da se 
uporabljajo ustrezni oddelki dela A Kodeksa STCW. 

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka ii
Direktiva 2008/106/ES
Člen 10 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) so izobraževalni cilji in s tem povezani 
standardi kakovosti za usposobljenost, ki 
jih je treba doseči, jasno opredeljeni in da 
določajo ravni znanja, razumevanja in 
veščin, ki ustrezajo preverjanju znanja in 
ocenjevanju na podlagi Konvencije STCW.
Cilji in z njimi povezani standardi 
kakovosti so lahko določeni ločeno za 
različne izobraževalne tečaje in programe 
ter zajemajo upravljanje sistema za 
izdajanje spričeval;“.

(c) so izobraževalni cilji in s tem povezani 
standardi kakovosti za usposobljenost, ki 
jih je treba doseči, jasno opredeljeni in so 
določene ravni znanja, razumevanja in 
veščin, ki ustrezajo preverjanju znanja in 
ocenjevanju na podlagi Konvencije STCW.

Or. en

Obrazložitev

Zadnji stavek se lahko črta, saj je enak koncept vključen v člen 10 (odstavek 1, točka d) 
Direktive 2008/106/ES.

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka ii (novo)
Direktiva 2008/106/ES
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii a) Doda se naslednji pododstavek 2a:
„Oblikujejo in izvajajo se standardi 
kakovosti in sistemi standardov kakovosti 
iz prvega pododstavka, pri čemer se po 
potrebi upoštevajo priporočilo Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 
o vzpostavitvi evropskega referenčnega 
okvira za zagotavljanje kakovosti 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
ter s tem povezani ukrepi, ki so jih sprejele 
države članice.“

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba skladnost z ustrezno zakonodajo EU na področju zagotavljanja 



PE480.883v02-00 12/18 PA\895268SL.doc

SL

kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/106/ES
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi standarde 
zdravstvenega stanja za pomorščake in 
postopke za izdajo zdravniškega spričevala 
v skladu z določbami tega člena in oddelka 
A–I/9 Kodeksa STCW.

1. Vsaka država članica določi standarde 
zdravstvenega stanja za pomorščake in 
postopke za izdajo zdravniškega spričevala 
v skladu z določbami tega člena in oddelka 
A–I/9 Kodeksa STCW. Pri določanju 
zdravstvenih standardov bi bilo treba 
upoštevati tudi navodila iz oddelka B–I/9 
Kodeksa STCW.

Or. en

Obrazložitev

Oddelek B–I/9 Kodeksa STCW vsebuje zelo uporabna in smiselna navodila za določitev 
zdravstvenih standardov, čeprav ta niso obvezna za podpisnice Konvencije STCW.

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – uvodni del
Direktiva 2008/106/ES
Člen 11 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak kandidat za pridobitev spričevala 
mora:

4. Kandidati za pridobitev zdravniškega
spričevala morajo:

Or. en

Obrazložitev

Zaželena je množina, saj vključuje kandidate moškega in ženskega spola in se s tem 
preprečijo nesporazumi, ki bi jih lahko v večini jezikovnih različic povzročila ednina. Poleg 
tega se zaradi jasnosti doda beseda „zdravniškega“.
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Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/106/ES
Člen 11 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotoviti zadovoljiv dokaz o svoji 
istovetnosti in

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/106/ES
Člen 11 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izpolnjevati veljavne standarde 
zdravstvenega stanja, ki jih je določila 
zadevna država članica.

(c) izpolnjevati standarde zdravstvenega 
stanja, ki jih je določila zadevna država 
članica in ki veljajo za opravljanje 
določenih delovnih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba, da je mogoče zdravstveno stanje ugotavljati le glede na opravljanje 
določenih delovnih nalog.

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/106/ES
Člen 15 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določijo in uvedejo čas počitka za (a) določijo in uvedejo čas počitka za 
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osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in 
osebje, ki je odgovorno za dodeljene 
naloge na področju varnosti in 
preprečevanja onesnaževanja v skladu z 
odstavki 3 do 15;

osebje, ki izvaja ladijsko stražarjenje, in 
osebje, ki je odgovorno za dodeljene 
naloge na področju varnosti in 
preprečevanja onesnaževanja v skladu z 
odstavki 3 do 13;

Or. en

Obrazložitev

Popraviti je treba napako pri sklicevanju na ustrezne odstavke.

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/106/ES
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zahtev po počitku, ki jih določata 
odstavka 4 in 5, ni treba izpolnjevati v 
izrednih razmerah, času urjenja in v drugih 
izjemnih pogojih obratovanja. Zbori, 
požarne in reševalne vaje ter urjenja, 
predpisana z nacionalnimi zakoni in 
drugimi predpisi ter z mednarodnimi 
sporazumi, se opravijo tako, da minimalno 
motijo počitek in ne povzročajo 
utrujenosti.

6. Zahtev po počitku, ki jih določata 
odstavka 4 in 5, ni treba izpolnjevati v 
izrednih razmerah ali drugih izjemnih 
pogojih obratovanja. Zbori, požarne in 
reševalne vaje ter urjenja, predpisana z 
nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi ter 
z mednarodnimi sporazumi, se opravijo 
tako, da minimalno motijo počitek in ne 
povzročajo utrujenosti.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Konvencije STCW ne vključuje urjenja.

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/106/ES
Člen 15 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Ob obveznem upoštevanju splošnih 11. Izjeme glede zahtevanega časa počitka 
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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.

iz odstavkov 4 in 5 za pomorščake, ki so 
jim dodeljene naloge častnika ladijske 
straže ali mornarja v sestavi ladijske 
straže, ali za osebe, ki so jim dodeljene 
naloge na področju varnosti, 
preprečevanja onesnaženja in varovanja, 
se lahko dovolijo v skladu z Direktivo 
1999/63/ES. Ob obveznem upoštevanju 
splošnih načel varovanja zdravja in 
varnosti delavcev lahko imajo države 
članice nacionalne zakone in druge 
predpise ali postopke, s katerimi pristojni 
organ odobri ali registrira kolektivne 
pogodbe, ki dovoljujejo izjeme glede 
zahtevanih ur počitka. Take izjeme v 
največji možni meri spoštujejo določene 
standarde, lahko pa upoštevajo pogostejše 
ali daljše dopuste ali dodeljevanje 
nadomestnega dopusta za pomorščake na 
straži ali pomorščake, ki delajo na ladjah 
kratke plovbe. Da pa se prepreči 
nevarnost zaradi utrujenosti, se izjeme od 
minimalnega časa počitka iz odstavka 4(a) 
ne dovolijo, pri izjemah od zahtevanih ur 
počitka v odstavkih 4(b) in 5 pa se 
upoštevajo omejitve iz odstavkov 12 in 13. 
Pri teh izjemah se upoštevajo tudi navodila 
glede preprečevanja utrujenosti, 
opredeljena v oddelku B–VIII/1 Kodeksa 
STCW.

Or. en

Obrazložitev

Pri možnih izjemah iz Direktive 2008/106/ES je treba upoštevati zadevne določbe Direktive 
1999/63/ES, s katero se izvaja sporazum med evropskimi socialnimi partnerji, ter zagotoviti 
skladnost zakonodaje EU. Poleg tega je treba pojasniti, da je za preprečitev utrujenosti treba 
objektivno omejiti minimalni čas počitka pomorščakov s posebnimi odgovornostmi, čeprav je 
treba zagotoviti neodvisnost socialnih partnerjev na ravni EU in nacionalni ravni.

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/106/ES
Člen 15 – odstavek 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Izjeme iz odstavka 11 glede tedenskega 
počitka, ki ga določa odstavek 4(b), so 
dovoljene za največ dva zaporedna tedna. 
Presledki med dvema obdobjema izjem na 
ladji ne smejo biti krajši od dvojnega 
trajanja izjeme.

12. Izjeme iz odstavka 11 glede 
minimalnega tedenskega počitka, ki ga 
določa odstavek 4(b), so dovoljene za 
največ dva zaporedna tedna, pri čemer ta 
minimalni počitek v sedemdnevnem 
obdobju ni krajši od 70 ur. Poleg tega
presledki med dvema obdobjema izjem na 
ladji ne smejo biti krajši od dvojnega 
trajanja izjeme.

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s spremembo 21. Izboljšati bi bilo treba tudi jasnost besedila.

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/106/ES
Člen 15 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. V okviru morebitnih izjem glede 
odstavka 5, ki so navedene v odstavku 11, 
se lahko ure počitka, ki jih določa odstavek 
4(a), razdelijo na največ tri obdobja, od 
katerih mora eno trajati najmanj šest ur, od 
preostalih dveh pa nobeno ne sme biti 
krajše od ene ure. Presledki med 
zaporednimi obdobji počitka ne smejo biti 
daljši od 14 ur. Izjeme ne smejo trajati več 
kot dve 24-urni obdobji v katerem moli 
obdobju sedmih dni.

13. V okviru morebitnih izjem glede 
odstavka 5, ki so navedene v odstavku 11, 
se lahko minimalni čas počitka v 24-
urnem obdobju, ki ga določa odstavek 
4(a), razdelijo na največ tri obdobja 
počitka, od katerih mora eno trajati 
najmanj šest ur, od preostalih dveh pa 
nobeno ne sme biti krajše od ene ure. 
Presledki med zaporednimi obdobji počitka 
ne smejo biti daljši od 14 ur. Izjeme ne 
smejo trajati več kot dve 24-urni obdobji v 
katerem moli obdobju sedmih dni.

Or. en

Obrazložitev
To je v skladu s predlogoma sprememb 21 in 22. Izboljšati bi bilo treba tudi jasnost besedila.



PA\895268SL.doc 17/18 PE480.883v02-00

SL

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 1 – 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 v 
skladu z zahtevami za varstvo podatkov, 
določenimi z veljavno zakonodajo EU. Po 
možnosti se podatki sporočajo, zbirajo, 
shranjujejo in analizirajo v anonimni 
obliki; to velja tudi za širjenje rezultatov 
analize na podlagi teh podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba potrebno spoštovanje zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17
Direktiva 2008/106/ES
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov o spremembi Priloge V k 
tej direktivi glede posebne in zadevne 
vsebine ter podrobnostih informacij, ki jih 
morajo sporočati države članice ob 
upoštevanju zaščitnih ukrepov glede 
varstva podatkov v skladu s členom 27a.

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov o spremembi Priloge V k 
tej direktivi glede posebne in zadevne 
vsebine ter podrobnostih informacij, ki jih 
morajo sporočati države članice ob 
spoštovanju zaščitnih ukrepov glede 
varstva podatkov, določenih z veljavno 
zakonodajo EU, v skladu s členom 27a.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba potrebno spoštovanje zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov.
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