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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha ezek az adatok akkor keletkeznek, 
amikor egy, az Európai Unió területén 
bejegyzett előfizető valamely CRS 
terjesztési eszközeit használja, az adatok 
nem tartalmazhatnak közvetlen vagy 
közvetett utalást az adott előfizetőre 
vonatkozóan.

b) ha ezek az adatok akkor keletkeznek, 
amikor egy, az Európai Unió területén 
bejegyzett előfizető valamely CRS 
terjesztési eszközeit használja, az illető 
tagállam és az EU adatvédelmi 
intézkedéseivel összhangban, az adatok 
nem tartalmazhatnak közvetlen vagy 
közvetett utalást az adott előfizetőre 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendszerszolgáltató által ellenőrzött 
azonosítható egyedi helyfoglalásokra 
vonatkozó információkat az egyedi 
helyfoglalás utolsó részének 
lebonyolítását követő hetvenkét órán belül 
offline kell tárolni és három éven belül 
meg kell semmisíteni. A hozzáférés 
ezekhez az adatokhoz csak számlázási 
viták esetén engedélyezett.

(4) A rendszerszolgáltató által ellenőrzött 
azonosítható egyedi helyfoglalásokra 
vonatkozó információkat az egyedi 
helyfoglaláshoz tartozó utazás befejezését
követő hetvenkét órán belül offline kell 
tárolni és három éven belül meg kell 
semmisíteni. A hozzáférés ezekhez az 
adatokhoz csak számlázási viták esetén 
engedélyezett.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A CRS-eken rendelkezésre álló 
marketing, helyfoglalási és értékesítési 
adatok nem tartalmazhatnak sem 
közvetve, sem közvetlenül természetes 
személyek, vagy adott esetben az általuk 
képviselt szervezetek vagy vállalatok 
azonosítására szolgáló adatokat.

törölve

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendeletben ráruházott 
feladatok teljesítése érdekében egyszerű 
kérés vagy határozat útján felkérheti a 
vállalkozásokat vagy vállalkozások 
társulásait, hogy bocsássanak 
rendelkezésre minden szükséges 
információt.

A Bizottság az e rendeletben ráruházott 
feladatok teljesítése érdekében egyszerű 
kérés vagy határozat útján felkérheti a 
vállalkozásokat vagy vállalkozások 
társulásait, hogy bocsássanak 
rendelkezésre minden szükséges 
információt, különösen a 4., 7., 11. 
cikkekben tárgyalt kérdésekről, de az 
illető tagállam(ok)ban alkalmazandó 
legszigorúbb adatvédelmi 
követelményeknek megfelelően.

Or. en
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