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Ændringsforslag 5
Martine Roure

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Når tjenesterne tilbydes på EU's 
territorium, finder artikel 11, stk. 4, 
anvendelse uanset den geografiske 
placering af edb-reservationssystemet.

Or. fr

Begrundelse

Det skal præciseres, at i de tilfælde, hvor de tjenester, der tilbydes, har beliggenhed på EU's 
territorium, finder EU-lovgivningen om databeskyttelse anvendelse, selv om edb-
reservationssystemet er baseret i et land uden for EU.

Ændringsforslag 6
Martine Roure

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Personoplysninger behandles inden 
for rammerne af edb-
reservationssystemets aktiviteter 
udelukkende med henblik på at udføre 
reservationer eller udstede billetter til 
transportprodukterne. Medlemsstaternes 
eller tredjelandes kompetente 
politimyndigheder har ikke adgang til 
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personoplysningerne i edb-
reservationssystemet.

Or. fr

Ændringsforslag 7
Martine Roure

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Drejer det sig om særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8 i direktiv 
95/46/EF, må sådanne oplysninger alene 
behandles, når den registrerede har givet sit 
udtrykkelige samtykke til behandlingen af 
disse oplysninger.

3. Drejer det sig om særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8 i direktiv 
95/46/EF, må sådanne oplysninger alene 
behandles, når den registrerede har givet sit 
udtrykkelige og informerede samtykke til 
behandlingen af disse oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 8
Martine Roure

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Overførsel af oplysninger til 
tredjelande er kun mulig i tilfælde af 
faktureringstvister i overensstemmelse 
med artikel 25 i direktiv 95/46/EF.

Or. fr
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Ændringsforslag 9
Martine Roure

Forslag til forordning
Artikel 11, stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Sikkerhedsreglerne i forbindelse med 
behandling af oplysninger som fastsat i 
direktiv 95/46/EF finder anvendelse. 
Disse kan suppleres med henblik på at øge 
sikkerheden i forbindelse med de 
oplysninger, som behandles af edb-
reservationssystemet. Der træffes 
endvidere de nødvendige forholdsregler 
med henblik på at sikre, at de forskellige 
typer oplysninger i edb-
reservationssystemet behandles separat i 
overensstemmelse med deres forskellige 
funktioner.

Or. fr

Begrundelse

Edb-reservationssystemet kan fungere som global grænseflade for luftfartsselskaber, men 
også som leverandør af tjenester for et specifikt luftfartsselskab. Der bør således træffes 
specifikke forholdsregler om sikkerhed med henblik på entydigt at isolere oplysningerne ud 
fra deres forskellige funktioner.
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