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Τροπολογία 5
Martine Roure

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Όταν οι υπηρεσίες παρέχονται στο 
έδαφος της Ένωσης μα το άρθρο 11 
παράγραφος 4, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως 
της γεωγραφικής τοποθέτησης του ΗΣΚ 
(ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι όταν οι υπηρεσίες παρέχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, εφαρμόζεται η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων έστω και αν το ΗΣΚ είναι 
εγκατεστημένο σε χώρα εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 6
Martine Roure

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Τα δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός ΗΣΚ 
αποκλειστικά για την πραγματοποίηση 
της κράτησης ή την έκδοση εισιτηρίων 
για τα προϊόντα μεταφοράς. Οι αρμόδιες 
αστυνομικές αρχές των κρατών μελών ή 
μιας τρίτης χώρας δεν έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του ΗΣΚ.

Or. fr
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Τροπολογία 7
Martine Roure

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
της οδηγίας 95/46/EΚ, η επεξεργασία τους 
πραγματοποιείται μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.

3. Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8
της οδηγίας 95/46/EΚ, η επεξεργασία τους 
πραγματοποιείται μόνον με τη ρητή 
συγκατάθεση του ενδιαφερομένου και 
ενημέρωσή του.

Or. fr

Τροπολογία 8
Martine Roure

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η μεταφορά δεδομένων σε τρίτες 
χώρες δεν είναι δυνατή παρά μόνο στην 
περίπτωση αντιδικίας σε σχέση με την 
τιμολόγηση και σύμφωνα με το άρθρο 25 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 9
Martine Roure

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11, παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Εφαρμόζονται οι διατάξεις ασφαλείας 
της επεξεργασίας των δεδομένων της 
οδηγίας 94/46/ΕΚ είναι δυνατόν να 
συμπληρωθούν προκειμένου να 
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διευκρινισθεί η ιδιαίτερη ασφάλεια των 
δεδομένων τα οποία τυγχάνουν 
επεξεργασίας από το ΗΣΚ· λαμβάνονται 
έτσι τα δέοντα μέτρα ασφαλείας 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
διάφοροι τύποι δεδομένων που ΗΣΚ 
τυγχάνουν επεξεργασίας ξεχωριστά 
σύμφωνα με τις διάφορες λειτουργίες 
τους.

Αιτιολόγηση

Το ΗΣΚ μπορεί να λειτουργεί ως παγκόσμιο μέσον διεπαφής για τις αεροπορικές εταιρείες αλλά 
και να παρέχει υπηρεσίες για μια ιδιαίτερη αεροπορική εταιρεία. Καλό θα ήταν ως εκ τούτου να 
εγκριθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να απομονώνονται σαφώς τα δεδομένα 
ανάλογα με τις διάφορες λειτουργίες τους.
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