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Amendment 5
Martine Roure

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a). Pokud jsou služby poskytovány na 
území Unie, použije se čl. 11 odst. 4 
nezávisle na zeměpisné poloze 
počítačových rezervačních systémů.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit, že pokud jsou nabízené služby poskytované na území Evropské unie, 
evropské právní předpisy o ochraně údajů se použijí, i když mají počítačové rezervační 
systémy sídlo v zemi mimo území Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 6
Martine Roure

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b). Osobní údaje se zpracovávají 
současně při používání počítačového 
rezervačního systému výlučně za účelem 
provádění rezervací nebo vystavování  
jízdenek či letenek k produktům dopravy. 
Příslušné policejní orgány členských států 
nebo třetího státu nemají přístup k 
osobním údajům počítačového 
rezervačního systému. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 7
Martine Roure

Návrh nařízení
Článek 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zvláštní kategorie údajů uvedené v 
článku 8 směrnice 95/46/ES jsou 
zpracovávány, pouze pokud subjekt údajů 
udělil k jejich zpracování svůj výslovný 
souhlas.

3. Zvláštní kategorie údajů uvedené v 
článku 8 směrnice 95/46/ES jsou 
zpracovávány, pouze pokud subjekt údajů 
udělil k jejich zpracování svůj výslovný a 
informovaný souhlas.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Martine Roure

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Předávání údajů třetím zemím je 
možné pouze v případě sporu ohledně 
fakturace a v souladu s článkem 25 
směrnice 95/46/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Martine Roure

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Použijí se bezpečnostní ustanovení o 
zpracování údajů směrnice 95/46/ES ; 
tato ustanovení mohou být doplněna za 
účelem upřesnění zvláštní ochrany údajů 
zpracovávaných počítačovým rezervačním 
systémem. Takovým způsobem budou 
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přijata příslušná bezpečnostní opatření, 
která zajistí oddělené zpracování různého 
typu údajů počítačového rezervačního 
systému podle jejich odlišné funkce.  

Or. fr

Odůvodnění

Počítačový rezervační systém může sloužit jako globální rozhraní pro letecké společnosti, ale 
také pro poskytovatele služeb pro určitou leteckou společnost. Je proto vhodné přijmout 
specifická bezpečnostní opatření za účelem jasného oddělení údajů podle jejich funkcí.
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