
AM\718504ET.doc PE404.767v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

2007/0243(COD)

17.4.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
5–9

Arvamuse projekt
Philip Bradbourn
(PE404.571v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi 
kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

Ettepanek võtta vastu määrus

(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))



PE404.767v01-00 2/5 AM\718504ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\718504ET.doc 3/5 PE404.767v01-00

ET

Muudatusettepanek 5
Martine Roure

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kui teenuseid pakutakse liidu 
territooriumil, siis kohaldatakse artikli 11 
lõiget 4 olenemata arvutipõhise 
ettetellimissüsteemi geograafilisest 
asukohast. 

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada, et kui teenuseid pakutakse ELi territooriumil, kohaldatakse nende suhtes 
liidu andmekaitsealaseid õigusakte, isegi kui arvutipõhine ettetellimissüsteem asub riigis, mis 
ei ole ELi liikmesriik.

Muudatusettepanek 6
Martine Roure

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Isikuandmeid töödeldakse 
arvutipõhise ettetellimissüsteemi 
toimimise käigus ainult ettetellimiste 
teostamise või veotoodete piletite 
väljastamise eesmärgil. Liikmesriikide või 
kolmanda riigi pädevatel politseiasutustel 
puudub juurdepääs arvutipõhiste 
ettetellimissüsteemide isikuandmetele. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 7
Martine Roure

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 8 osutatud 
eriliste andmekategooriate puhul võib 
andmeid töödelda ainult siis, kui 
andmesubjekt on andnud selleks 
selgesõnalise loa.

3. Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 8 osutatud 
eriliste andmekategooriate puhul võib 
andmeid töödelda ainult siis, kui 
andmesubjekt on andnud selleks 
selgesõnalise ja teadliku loa.

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Martine Roure

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Andmete edastamine kolmandatele 
riikidele on võimalik ainult vaidlustatud 
arvetega seotud küsimuste lahendamiseks 
ning kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ 
artikliga 25.

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Martine Roure

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ 
andmete töötlemise turvalisuse sätteid;
sätteid võib täiendada, et tagada nende 
andmete eriline turvalisus, mida töötleb 
arvutipõhine ettetellimissüsteem. Lisaks 
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võetakse asjakohased turvameetmed, et 
tagada arvutipõhise ettetellimissüsteemi 
erisuguste andmete eraldi töötlemine 
vastavalt andmete eri eesmärkidele.  

Or. fr

Selgitus

Arvutipõhine ettetellimissüsteem võib täita globaalse liidese ülesandeid lennukifirmadele, 
kuid pakkuda samuti teenuseid kindlale lennufirmale. Seega tuleb võtta erilised 
turvameetmed, et eraldada andmed selgelt vastavalt nende eesmärgile. 
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