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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sellised andmed tulenevad sellest, et 
arvutipõhise ettetellimissüsteemi 
levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu 
territooriumil asutatud tellija, ei tohi need 
andmed hõlmata otsest ega kaudset viidet 
tellijale.

b) sellised andmed tulenevad sellest, et 
arvutipõhise ettetellimissüsteemi 
levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu 
territooriumil asutatud tellija, ei tohi need 
andmed vastavalt asjaomase liikmesriigi 
ja ELi andmekaitsemeetmetele hõlmata 
otsest ega kaudset viidet tellijale.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Süsteemi tarnija kontrolli all olev teave 
kindlakstehtavate üksiktellimuste kohta 
arhiveeritakse off-line-kujul 72 tunni 
jooksul pärast tellimuse viimase elemendi
teostamist ning see teave hävitatakse kolm 
aasta pärast. Sellistele andmetele 
võimaldatakse juurdepääsu ainult 
vaidlustatud arvetega seotud küsimuste 
lahendamiseks.

4. Süsteemi tarnija kontrolli all olev teave 
kindlakstehtavate üksiktellimuste kohta 
arhiveeritakse off-line-kujul 72 tunni 
jooksul pärast tellimusega seotud reisi
teostamist ning see teave hävitatakse kolm 
aasta pärast. Sellistele andmetele 
võimaldatakse juurdepääsu ainult 
vaidlustatud arvetega seotud küsimuste 
lahendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Arvutipõhises ettetellimissüsteemis 
kättesaadavaks tehtavad andmed 
turustuse, ettetellimise ja müügi kohta ei 
tohi sisaldada otseselt ega kaudselt teavet 
füüsiliste isikute või vajadusel nende 
esindatavate organisatsioonide või 
äriühingute kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et täita käesoleva määrusega talle 
pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise 
teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt 
ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku 
teavet.

Selleks et täita käesoleva määrusega talle 
pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise 
teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt 
ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku 
teavet, eelkõige artiklites 4, 7 ja 11 
käsitletud küsimustes, järgides samas 
asjaomastes liikmesriikides kehtivaid 
kõige rangemaid andmekaitsenõudeid.

Or. en
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