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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer dergelijke gegevens het 
resultaat zijn van het gebruik van de 
distributiefaciliteiten van een CRS door 
een op het grondgebied van de Europese 
Unie gevestigde abonnee, mag deze 
abonnee noch direct, noch indirect in de 
gegevens worden geïdentificeerd.

(b) wanneer dergelijke gegevens het 
resultaat zijn van het gebruik van de 
distributiefaciliteiten van een CRS door 
een op het grondgebied van de Europese 
Unie gevestigde abonnee, mag deze 
abonnee overeenkomstig de relevante 
gegevensbeschermingsvoorschriften van 
de lidstaten en de EU direct noch indirect 
in de gegevens kunnen worden 
geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onder de controle van de 
systeemverkoper vallende informatie 
betreffende identificeerbare afzonderlijke 
boekingen wordt offline opgeslagen binnen 
72 uur nadat het laatste gegeven in de 
individuele boeking is aangevuld en 
binnen drie jaar vernietigd. Toegang tot 
dergelijke gegevens wordt alleen 
toegestaan in geval van geschillen met

4. Onder de controle van de 
systeemverkoper vallende informatie 
betreffende identificeerbare afzonderlijke 
boekingen wordt offline opgeslagen binnen 
72 uur nadat de reis waarop de individuele 
boeking betrekking heeft, is voltooid, en 
binnen drie jaar vernietigd. Toegang tot 
dergelijke gegevens wordt alleen 
toegestaan in geval van geschillen met 
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betrekking tot de facturatie. betrekking tot de facturatie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Door een CRS gegenereerde 
marketing-, boekings- en 
verkoopgegevens mogen direct noch 
indirect leiden tot de identificatie van 
natuurlijke personen of, desgevallend, 
van organisaties of ondernemingen 
waarvoor zij optreden.

Schrappen

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter vervulling van de haar bij deze 
verordening opgedragen taken kan de 
Commissie met een eenvoudig verzoek of 
bij beschikking ondernemingen en 
ondernemersverenigingen vragen alle 
nodige inlichtingen te verstrekken.

Ter vervulling van de haar bij deze 
verordening opgedragen taken kan de 
Commissie met een eenvoudig verzoek of 
bij beschikking ondernemingen en 
ondernemersverenigingen vragen alle 
nodige inlichtingen, met name over de in 
de artikelen 4, 7 en 11 bedoelde kwesties, 
te verstrekken, waarbij evenwel de 
strengste voorschriften inzake 
gegevensbescherming gelden die in de 
desbetreffende lidstaat of lidstaten van 
toepassing zijn.

Or. en
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