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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za promet in 
turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog Uredbe
Člen 7 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v primeru, da so takšni podatki rezultat 
uporabe distribucijskih zmogljivosti 
računalniškega sistema rezervacij s strani 
naročnika, ki ima sedež na ozemlju 
Evropske unije, ne vsebujejo, posredno ali 
neposredno, informacij o identiteti tega 
naročnika.

(b) v primeru, da so takšni podatki rezultat 
uporabe distribucijskih zmogljivosti 
računalniškega sistema rezervacij s strani 
naročnika, ki ima sedež na ozemlju 
Evropske unije, ne vsebujejo, posredno ali 
neposredno, informacij o identiteti tega 
naročnika, v skladu z ustreznimi ukrepi 
države članice in EU za varovanje 
osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog Uredbe
Člen 11 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Informacije o posameznih prepoznavnih 
rezervacijah, ki so pod nadzorom 
prodajalca sistema, se v 72 urah po 
izpolnitvi zadnjega elementa v posamezni 
rezervaciji shranijo v arhivu izven spleta in 
se uničijo v treh letih. Dostop do takšnih 
podatkov se dovoli le v primeru spora v 
zvezi z izdanim računom.

4. Informacije o posameznih prepoznavnih 
rezervacijah, ki so pod nadzorom 
prodajalca sistema, se v 72 urah po
izpolnitvi zadnjega elementa potovanja v 
zvezi s posamezno rezervacijo shranijo v 
arhivu izven spleta in se uničijo v treh 
letih. Dostop do takšnih podatkov se dovoli 
le v primeru spora v zvezi z izdanim 
računom.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog Uredbe
Člen 11 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Podatki o trženju, rezervacijah in 
prodaji, ki jih daje na voljo računalniški 
sistem rezervacij, ne vsebujejo niti 
posredne niti neposredne identifikacije 
fizičnih oseb ali, kjer je primerno, 
organizacij ali podjetij, v imenu katerih 
delujejo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog Uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga ta 
uredba, Komisija lahko z enostavnim 
zahtevkom ali odločbo zahteva od podjetij 
ali podjetniških združenj, da ji predložijo 
vse potrebne informacije.

Za izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga ta 
uredba, Komisija lahko z enostavnim 
zahtevkom ali odločbo zahteva od podjetij 
ali podjetniških združenj, da ji predložijo 
vse potrebne informacije, zlasti o 
vprašanjih iz členov 4, 7 in 11, vendar v 
skladu z najstrožjimi zahtevami v zvezi z 
varovanjem podatkov, ki veljajo v zadevni 
državi članici.

Or. en
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