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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a 
cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) keď takéto údaje vyplývajú 
z používania distribučných zariadení PRS 
predplatiteľom zriadeným na území 
Európskej únie, nesmú obsahovať žiadnu 
priamu alebo nepriamu identifikáciu tohto 
predplatiteľa.

b) keď takéto údaje vyplývajú z používania 
distribučných zariadení PRS 
predplatiteľom zriadeným na území 
Európskej únie, nesmú obsahovať žiadnu 
priamu ani nepriamu identifikáciu tohto 
predplatiteľa v súlade s príslušnými 
opatreniami členského štátu a EÚ 
v oblasti ochrany údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Informácie kontrolované dodávateľom 
systému týkajúce sa identifikovateľných 
individuálnych rezervácií sa archivujú off-
line počas sedemdesiatich dvoch hodín po 
doplnení poslednej časti pri individuálnej 
rezervácii a sú zničené do troch rokov. 
Prístup k takým údajom je povolený len pri 
sporoch týkajúcich sa fakturácie.

4. Informácie kontrolované dodávateľom 
systému týkajúce sa identifikovateľných 
individuálnych rezervácií sa archivujú off-
line počas sedemdesiatich dvoch hodín po 
skončení cesty týkajúcej sa individuálnej 
rezervácie a sú zničené do troch rokov. 
Prístup k takým údajom je povolený len pri 
sporoch týkajúcich sa fakturácie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Marketingové údaje, údaje o rezervácii 
a predaji sprístupnené PRS nebudú 
obsahovať žiadnu identifikáciu, priamu 
alebo nepriamu, fyzických osôb alebo v 
prípade potreby organizácií alebo 
spoločností, v mene ktorých konajú.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na plnenie povinností prenesených na 
Komisiu týmto nariadením môže Komisia 
jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím 
požiadať podniky a združenia podnikov o 
poskytnutie všetkých nevyhnutných 
informácií.

Na plnenie povinností prenesených na 
Komisiu týmto nariadením môže Komisia 
jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím 
požiadať podniky a združenia podnikov, 
aby poskytli všetky nevyhnutné informácie, 
predovšetkým o záležitostiach týkajúcich 
sa článkov 4, 7, 11, pričom sa však musia 
splniť najprísnejšie požiadavky na 
ochranu údajov uplatniteľné 
v príslušnom členskom štáte/štátoch.

Or. en
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