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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν 
από τη χρήση των μέσων διανομής ενός
ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα 
τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου 
συνδρομητή.

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν 
από τη χρήση των μέσων διανομής ενός 
ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα 
τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου 
συνδρομητή σύμφωνα με τα μέτρα περί 
προστασίας των δεδομένων που ισχύουν 
στο σχετικό κράτος μέλος και την ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11, παρ. 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπό τον έλεγχο του πωλητή 
συστήματος πληροφορίες σχετικά με 
αναγνωρίσιμες μεμονωμένες κρατήσεις 
αρχειοθετούνται εκτός δικτύου (off-line) 
εντός εβδομήντα δύο ωρών μετά τη 
συμπλήρωση του τελευταίου στοιχείου της 
μεμονωμένης κράτησης και 
καταστρέφονται εντός τριών ετών. Η 
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται 
μόνο για λόγους διαφορών ως προς τη 
χρέωση.

4. Οι υπό τον έλεγχο του πωλητή 
συστήματος πληροφορίες σχετικά με 
αναγνωρίσιμες μεμονωμένες κρατήσεις 
αρχειοθετούνται εκτός δικτύου (off-line) 
εντός εβδομήντα δύο ωρών μετά τη 
συμπλήρωση του τελευταίου ταξιδίου σε 
σχέση με τη μεμονωμένη κράτηση και 
καταστρέφονται εντός τριών ετών. Η 
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται 
μόνο για λόγους διαφορών ως προς τη 
χρέωση.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11, παρ. 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης 
θέσεων και πωλήσεων που διαθέτει ένα 
ΗΣΚ δεν περιέχουν, ούτε άμεσα ούτε 
έμμεσα, στοιχεία ταυτότητας φυσικών 
προσώπων ή, κατά περίπτωση, 
οργανισμών ή εταιρειών στο όνομα των 
οποίων ενεργούν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό 
αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από 
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να 
παράσχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό 
αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από 
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να 
παράσχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, ιδίως επί θεμάτων που 
καλύπτονται από τα άρθρα 4, 7 και 11, 
υπόκεινται όμως στις αυστηρότερες 
απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων 
που ισχύουν στο σχετικό (α) κράτος (η) 
μέλος (η).

Or. en
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