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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, 
įsisteigusiam Europos Sąjungos teritorijoje, 
naudojantis KRS platinimo įrenginiais, 
pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar 
netiesiogiai identifikuoti to abonento.

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, 
įsisteigusiam Europos Sąjungos teritorijoje, 
naudojantis KRS platinimo įrenginiais, 
pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar 
netiesiogiai identifikuoti to abonento, 
laikantis atitinkamos valstybės narės ir ES 
duomenų apsaugos priemonių.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informacija apie atpažįstamus 
individualius užsakymus, kurią valdo 
sistemos tiekėjas, saugoma atjungties 
režimu septyniasdešimt dvi valandas nuo 
paskutinio individualaus užsakymo 
procedūros veiksmo ir ištrinama per tris 
metus. Pasinaudoti šiais duomenimis 
leidžiama tik ginčų dėl sąskaitų atvejais.

4. Informacija apie atpažįstamus 
individualius užsakymus, kurią valdo 
sistemos tiekėjas, saugoma atjungties 
režimu septyniasdešimt dvi valandas nuo 
kelionės pabaigos, susijusios su 
individualaus užsakymo procedūra, ir 
ištrinama per tris metus. Pasinaudoti šiais 
duomenimis leidžiama tik ginčų dėl 
sąskaitų atvejais.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Į kompiuterinėje rezervavimo sistemoje 
teikiamus rinkodaros, užsakymo ir 
pardavimo duomenis neįtraukiama 
informacija, pagal kurią tiesiogiai ar 
netiesiogiai būtų galima identifikuoti 
fizinius asmenis arba, jei tinka, 
organizacijas ar bendroves, kurių vardu 
tie asmenys veikia.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu 
pavestas pareigas, Komisija gali paprastu 
prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad 
įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą 
reikiamą informaciją.

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu 
pavestas pareigas, Komisija gali paprastu 
prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad 
įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą 
reikiamą informaciją, ypač klausimais, 
kurie nagrinėjami 4, 7, 11 straipsniuose ir  
kuriems atitinkamoje valstybėje narėje ar 
valstybėse narėse taikomi griežčiausi 
duomenų apsaugos reikalavimai.

Or. en
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