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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä mitään suoraa tai epäsuoraa 
kyseisen tilaajan tunnistetta.

b) kun tällaista tietoa syntyy Euroopan 
unionin alueelle sijoittautuneen tilaajan 
käytettyä TPJ:n jakelutoimintoja, tiedot 
eivät sisällä asianomaisen jäsenvaltion ja 
EU:n tietosuojatoimenpiteiden mukaisesti 
mitään suoraa tai epäsuoraa kyseisen 
tilaajan tunnistetta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Järjestelmätoimittajan valvonnassa 
olevat tunnistettavia yksittäisiä 
paikanvarauksia koskevat tiedot on 
tallennettava erikseen (off-line) 72 tunnin 
kuluessa siitä, kun yksittäisen
paikanvarauksen viimeinen käsittelyvaihe 
on saatu päätökseen, ja tiedot on tuhottava 
kolmen vuoden kuluessa. Näitä tietoja 
voidaan antaa käyttöön vain laskutusta 
koskevan riidan johdosta.

4. Järjestelmätoimittajan valvonnassa 
olevat tunnistettavia yksittäisiä 
paikanvarauksia koskevat tiedot on 
tallennettava erikseen (off-line) 72 tunnin 
kuluessa siitä, kun yksittäiseen
paikanvaraukseen liittyvän matkan
viimeinen käsittelyvaihe on saatu 
päätökseen, ja tiedot on tuhottava kolmen 
vuoden kuluessa. Näitä tietoja voidaan 
antaa käyttöön vain laskutusta koskevan 
riidan johdosta.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. TPJ:stä saatavat markkinointi, varaus-
ja myyntitiedot eivät saa sisältää mitään 
suoraa tai epäsuoraa tunnistetta, joka 
koskisi luonnollisia henkilöitä tai 
tapauksen mukaan heidän edustamiaan 
organisaatioita tai yrityksiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot.

Komissio voi tähän asetukseen perustuvien 
tehtäviensä suorittamiseksi vaatia pelkän 
pyynnön tai päätöksen nojalla yrityksiä tai 
yritysten yhteenliittymiä toimittamaan 
kaikki tarvittavat tiedot varsinkin 4, 7 ja 
11 artiklan kattamista kysymyksistä 
edellyttäen, että tällöin noudatetaan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa / 
asianomaisissa jäsenvaltioissa 
sovellettavia tiukimpia 
tietosuojavaatimuksia.

Or. en
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