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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu              
a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud dané údaje vyplývají z používání 
distribučních prostředků počítačového 
rezervačního systému předplatitelem 
usazeným na území Evropské unie, nesmí 
obsahovat žádné údaje umožňující přímou, 
ani nepřímou identifikaci daného 
předplatitele.

b) pokud dané údaje vyplývají z používání 
distribučních prostředků počítačového 
rezervačního systému předplatitelem 
usazeným na území Evropské unie, nesmí 
obsahovat žádné údaje umožňující přímou 
nebo nepřímou identifikaci daného 
předplatitele v souladu s opatřeními na 
ochranu údajů přijatými příslušným 
členským státem a EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace, s nimiž disponuje prodejce 
systému a jež se týkají identifikovatelných 
individuálních rezervací, jsou uloženy off-
line v době sedmdesáti dvou hodin od 
vyřízení posledního prvku individuální 
rezervace a jsou zničeny do tří let. Přístup 
k těmto údajům je možný pouze v případě 
sporu o vyúčtování.

4. Informace, s nimiž disponuje prodejce 
systému a jež se týkají identifikovatelných 
individuálních rezervací, jsou uloženy off-
line v době sedmdesáti dvou hodin od 
ukončení cesty, jíž se individuální 
rezervace týkala, a jsou zničeny do tří let. 
Přístup k těmto údajům je možný pouze     
v případě sporu o vyúčtování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Údaje týkající se marketingu, rezervací 
a prodeje poskytnuté počítačovým 
rezervačním systémem nesmí obsahovat 
žádné údaje umožňující přímou nebo 
nepřímou identifikaci fyzické osoby, 
případně organizace nebo společnosti, 
jejímž jménem osoba jedná.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem plnění povinností svěřených jí 
tímto nařízením si může Komise prostou 
žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od 
podniků nebo sdružení podniků veškeré 
nezbytné informace.

13. Za účelem plnění povinností svěřených 
jí tímto nařízením si může Komise prostou 
žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od 
podniků nebo sdružení podniků veškeré 
nezbytné informace, které se týkají 
zejména záležitostí obsažených v článcích 
4, 7, 11, jež ovšem podléhají požadavkům 
na co možná nejpřísnější ochranu údajů 
v příslušném členském státě (státech).

Or. en
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