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AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 7 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) în cazul în care datele sunt rezultatul 
utilizării mijloacelor de distribuție ale unui 
SIR de către un abonat cu sediul pe 
teritoriul Uniunii Europene, acestea nu 
trebuie să includă identificarea directă sau 
indirectă a respectivului abonat.

(b) în cazul în care datele sunt rezultatul 
utilizării mijloacelor de distribuție ale unui 
SIR de către un abonat cu sediul pe 
teritoriul Uniunii Europene, acestea nu 
trebuie să includă identificarea directă sau 
indirectă a respectivului abonat, în 
conformitate cu măsurile de protecție a 
datelor în vigoare  în statul membru în 
cauză și în UE.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4.) Informațiile deținute de furnizorul de 
sistem, care se referă la rezervările 
individuale identificabile, sunt stocate pe 
un suport fizic în termen de șaptezeci și 
două de ore de la momentul ultimei 
formalități a rezervării individuale și sunt 
distruse după maximum trei ani. Accesul la 
aceste date este permis doar în caz de 
dispută privind modul de facturare.

(4.) Informațiile deținute de furnizorul de 
sistem, care se referă la rezervările 
individuale identificabile, sunt stocate pe 
un suport fizic în termen de șaptezeci și 
două de ore de la momentul finalizării 
călătoriei legate de rezervarea individuală 
și sunt distruse după maximum trei ani. 
Accesul la aceste date este permis doar în 
caz de dispută privind modul de facturare.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5.) Datele comerciale, datele referitoare 
la rezervări și vânzări prezentate de un 
SIR nu conțin niciun element de 
identificare directă sau indirectă a 
persoanelor fizice sau, după caz, a 
organizațiilor sau companiilor pe care le 
reprezintă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 13

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a-și îndeplini îndatoririle atribuite 
prin prezentul regulament, Comisia poate, 
printr-o simplă cerere sau printr-o decizie, 
să solicite întreprinderilor sau asociațiilor 
de întreprinderi să-i furnizeze toate 
informațiile necesare.

Pentru a-și îndeplini îndatoririle atribuite 
prin prezentul regulament, Comisia poate, 
printr-o simplă cerere sau printr-o decizie, 
să solicite întreprinderilor sau asociațiilor 
de întreprinderi să-i furnizeze toate 
informațiile necesare, în special cu privire 
la chestiuni menționate la articolele 4, 7, 
11, cu condiția ca cele mai stricte cerințe 
privind protecția datelor aplicabile în 
statul membru (statele membre) în cauză 
să fie respectate.

Or. en
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