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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til henstilling
Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at oplysningerne, når de er fremkommet 
som følge af, at en abonnent, der har 
hjemsted på Den Europæiske Unions 
område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent.

(b) at oplysningerne, når de er fremkommet 
som følge af, at en abonnent, der har 
hjemsted på Den Europæiske Unions 
område, har brugt et CRS-systems 
distributionsfaciliteter, ikke må indeholde 
nogen hverken direkte eller indirekte 
identifikation af denne abonnent i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats og EU's 
databeskyttelsesforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til henstilling
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Oplysninger, der kontrolleres af 
systemleverandøren, vedrørende 
enkeltbestillinger skal lagres offline senest 
72 timer efter, at det sidste element i
enkeltbestillingen er blevet 
færdigbehandlet, og tilintetgøres senest 3 
år efter. Der gives kun adgang til sådanne 
data i tilfælde af faktureringstvister.

4. Oplysninger, der kontrolleres af 
systemleverandøren, vedrørende 
enkeltbestillinger skal lagres offline senest 
72 timer efter, at rejsen vedrørende
enkeltbestillingen er blevet gennemført, og 
tilintetgøres senest 3 år efter. Der gives kun 
adgang til sådanne data i tilfælde af 
faktureringstvister.
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Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til henstilling
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Markedsførings-, reservations- og 
salgsoplysninger, der stilles til rådighed af 
et CRS, må ikke hverken direkte eller 
indirekte indeholde identifikation af 
fysiske personer eller i givet fald de 
organisationer eller selskaber, på hvis 
vegne de handler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til henstilling
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Med henblik på at udføre de opgaver, 
som den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed.

13. Med henblik på at udføre de opgaver, 
som den er betroet i henhold til denne 
forordning, kan Kommissionen i form af en 
anmodning eller ved beslutning pålægge 
virksomheder eller 
virksomhedssammenslutninger at stille alle 
nødvendige oplysninger til rådighed,
navnlig vedrørende spørgsmål, der 
henhører under artikel 4, 7 og 11, dog 
under forbehold af de strengeste 
databeskyttelseskrav i den eller de 
pågældende medlemsstater.

Or. en
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