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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7. pants – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja Eiropas Savienības teritorijā 
reģistrēts abonents šādus datus iegūst no 
DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos ne tieši, 
ne netieši neiekļauj norādes par abonenta 
identitāti.

(b) ja Eiropas Savienības teritorijā 
reģistrēts abonents šādus datus iegūst no 
DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos 
neiekļauj ne tiešas, ne netiešas norādes par 
abonenta identitāti saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts un ES datu aizsardzības 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sistēmas piedāvātāja rīcībā esošos datus, 
kuri attiecas uz identificējamām 
individuālām rezervācijām, pēc pēdējā 
elementa slēgšanas konkrētajā rezervācijā
glabā nesaistē septiņdesmit divas stundas 
un iznīcina trīs gadu laikā. Piekļuve šādiem 
datiem atļauta tikai tādu iemeslu dēļ, kas 
saistīti ar strīdus gadījumiem par samaksu.

4. 4. Sistēmas piedāvātāja rīcībā esošos 
datus, kuri attiecas uz identificējamām 
individuālām rezervācijām, pēc tā 
ceļojuma veikšanas, kas attiecas uz 
konkrēto rezervāciju, glabā nesaistē 
septiņdesmit divas stundas un iznīcina trīs 
gadu laikā. Piekļuve šādiem datiem atļauta 
tikai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar strīdus 
gadījumiem par samaksu.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dati par tirdzniecību, rezervācijām un 
pārdošanu, kas ir darīti pieejami DRS, 
nedrīkst ietvert tiešas vai netiešas norādes 
par tādu fizisku personu vai organizāciju 
vai uzņēmumu identitāti, kuru vārdā DRS 
rīkojas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu pienākumus, kas tai noteikti 
saskaņā ar šo regulu, Komisija, pieņemot 
lēmumu vai nosūtot vienkāršu 
pieprasījumu, var pieprasīt uzņēmumiem 
vai uzņēmumu asociācijām sniegt visu 
nepieciešamo informāciju.

Lai veiktu pienākumus, kas tai noteikti 
saskaņā ar šo regulu, Komisija, pieņemot 
lēmumu vai nosūtot vienkāršu 
pieprasījumu, var pieprasīt uzņēmumiem 
vai uzņēmumu asociācijām sniegt visu 
nepieciešamo informāciju, īpaši attiecībā 
uz jautājumiem, kas minēti 4., 7. un 
11. pantā, bet saskaņā ar visstingrākajām 
datu aizsardzības prasībām, kuras ir 
piemērojamas attiecīgajā(-s) dalībvalstī(-
s).

Or. en
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