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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku 
korzystania z urządzeń dystrybucyjnych 
przez abonenta mającego siedzibę na 
terytorium Unii Europejskiej, nie mogą one 
zawierać żadnych informacji 
pozwalających, bezpośrednio lub 
pośrednio, zidentyfikować tego abonenta.

b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku 
korzystania z urządzeń dystrybucyjnych 
przez abonenta mającego siedzibę na 
terytorium Unii Europejskiej, nie mogą one 
zawierać żadnych informacji 
pozwalających, bezpośrednio lub 
pośrednio, zidentyfikować tego abonenta, 
zgodnie z odpowiednimi, stosowanymi 
w państwie członkowskim i UE środkami 
w zakresie ochrony danych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacja, którą administruje 
sprzedawca systemu, dotycząca możliwej 
do zidentyfikowania poszczególnej 
rezerwacji, jest zapisywana w pamięci 
autonomicznej (offline) w terminie 
72 godzin liczonych od zakończenia 
ostatniego etapu poszczególnej rezerwacji 
i usuwana w terminie trzech lat. Dostęp do 
tych danych jest dozwolony tylko w 

4. Informacja, którą administruje 
sprzedawca systemu, dotycząca możliwej 
do zidentyfikowania poszczególnej 
rezerwacji, jest zapisywana w pamięci 
autonomicznej (offline) w terminie 
72 godzin liczonych od zakończenia 
podróży odnoszącej się do poszczególnej 
rezerwacji i usuwana w terminie trzech lat. 
Dostęp do tych danych jest dozwolony 
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przypadku sporów dotyczących faktur. tylko w przypadku sporów dotyczących 
faktur.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Udostępniane przez KSR dane 
dotyczące marketingu, rezerwacji i 
sprzedaży nie mogą zawierać żadnych 
informacji pozwalających, bezpośrednio 
lub pośrednio, zidentyfikować osoby 
fizyczne albo organizacje lub spółki, w 
imieniu których mogą działać te osoby.

skreślony

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wypełniania obowiązków 
wyznaczonych niniejszym 
rozporządzeniem Komisja może zwrócić 
się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń 
przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich 
koniecznych informacji, występując ze 
zwykłym żądaniem informacji lub w 
drodze decyzji.

W celu wypełniania obowiązków 
wyznaczonych niniejszym 
rozporządzeniem Komisja może zwrócić 
się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń 
przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich 
koniecznych informacji, występując ze 
zwykłym żądaniem informacji lub 
w drodze decyzji, w szczególności 
w kwestiach objętych art. 4, 7 i 11, ale 
podlegających najsurowszym wymogom 
w zakresie ochrony danych, które mają 
zastosowanie w danym państwie 
członkowskim (danych państwach 
członkowskich).
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