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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 7 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, когато въпросните данни 
са резултат от използването на 
дистрибуторски устройства на КСР от 
абонат, регистриран на територията на 
ЕС, те не съдържат информация, 
позволяваща пряко или косвено да се 
установи самоличността на този абонат.

б) в случаите, когато въпросните данни 
са резултат от използването на 
дистрибуторски устройства на КСР от 
абонат, регистриран на територията на 
ЕС, те не съдържат информация, 
позволяваща пряко или косвено да се 
установи самоличността на този абонат
съобразно мерките за защита на 
данните на съответната държава-
членка и ЕС.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията под контрола на 
системния оператор относно 
индивидуални резервации, които могат 
да бъдат идентифицирани, се архивира 
извън КСР в срок до седемдесет и два 
часа от завършване на последното 
действие по индивидуалната 
резервация и се унищожава след 
изтичане на не повече от три години. 
Достъпът до тези данни се разрешава 

4. Информацията под контрола на 
системния оператор относно 
индивидуални резервации, които могат 
да бъдат идентифицирани, се архивира 
извън КСР в срок до седемдесет и два 
часа от завършване на пътуването, 
свързано с индивидуалната резервация 
и се унищожава след изтичане на не 
повече от три години. Достъпът до тези 
данни се разрешава само при оспорване 
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само при оспорване на сметки. на сметки.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Данни относно търговското 
предлагане, резервациите и 
продажбите, които се 
разпространяват чрез КСР, не 
съдържат никаква идентифицираща, 
пряка или косвена, информация за 
физически лица или в зависимост от 
случая, за организации или компании, 
от чието име те действат.

заличава се

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да изпълни задълженията, възложени 
ѝ с настоящия регламент, Комисията 
може, чрез обикновено искане или с 
решение, да изиска от предприятията 
или от сдруженията на предприятия да 
предоставят цялата необходима 
информация. 

За да изпълни задълженията, възложени 
ѝ с настоящия регламент, Комисията 
може, чрез обикновено искане или с 
решение, да изиска от предприятията 
или от сдруженията на предприятия да 
предоставят цялата необходима 
информация, по-специално по въпроси, 
уредени от членове 4,7, 11, но при 
спазване на най-строгите изисквания 
за защита на данните, приложими в 
съответната (съответните)
държава-членка (държави-членки).

Or. en
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