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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om uppgifterna har framkommit då en 
abonnent med säte i Europeiska unionen 
använt distributionstjänsterna i ett 
datoriserat bokningssystem, får de inte 
innehålla någon identifikation, varken 
direkt eller indirekt, av abonnenten.

b) Om uppgifterna har framkommit då en 
abonnent med säte i Europeiska unionen 
använt distributionstjänsterna i ett 
datoriserat bokningssystem, får de inte 
innehålla någon identifikation, varken 
direkt eller indirekt, av abonnenten, i 
enlighet med relevanta 
dataskyddsåtgärder i medlemsstaterna och 
i EU.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Information som kontrolleras av 
systemleverantören och som rör 
identifierbara enskilda bokningar ska 
lagras offline inom 72 timmar efter det att 
den sista delen av den enskilda bokningen 
har avslutats, och den ska förstöras inom 
tre år. Det ska endast vara tillåtet att tillgå 
sådana uppgifter vid faktureringstvister.

4. Information som kontrolleras av 
systemleverantören och som rör 
identifierbara enskilda bokningar ska 
lagras offline inom 72 timmar efter det att 
den resa som den enskilda bokningen 
gäller har avslutats, och den ska förstöras 
inom tre år. Det ska endast vara tillåtet att 
tillgå sådana uppgifter vid 
faktureringstvister.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det ska inte vara möjligt att varken 
direkt eller indirekt identifiera fysiska 
personer, eller i tillämpliga fall de 
organisationer eller företag på vars 
vägnar de agerar, via de uppgifter om 
saluföring, bokföring och försäljning som 
ett datoriserat bokningssystem 
tillgängliggör.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när den fullgör de 
uppgifter som den tilldelas genom denna 
förordning genom en enkel begäran eller 
genom beslut begära att företag eller 
företagssammanslutningar överlämnar alla 
nödvändiga upplysningar.

Kommissionen får när den fullgör de 
uppgifter som den tilldelas genom denna 
förordning genom en enkel begäran eller 
genom beslut begära att företag eller 
företagssammanslutningar överlämnar alla 
nödvändiga upplysningar, särskilt i frågor 
som omfattas av artiklarna 4, 7 och 11, 
dock med förbehåll för de strängaste 
kraven för dataskydd som gäller i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en
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