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Tarkistus 5
Martine Roure

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Silloin kun palveluja tarjotaan 
Euroopan unionin alueella, sovelletaan 
11 artiklan 4 kohtaa TPJ:n sijainnista 
riippumatta.

Or. fr

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että yhteisön tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan Euroopan unionin 
alueella tarjottaviin palveluihin, vaikka tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä sijaitsee 
Euroopan ulkopuolisessa maassa.

Tarkistus 6
Martine Roure

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Henkilötietoja on käsiteltävä TPJ:n 
toiminnan yhteydessä yksinomaan 
liikennetuotteita koskevien 
paikanvarausten tekemistä ja lippujen 
kirjoittamista varten. Jäsenvaltioiden tai 
kolmansien valtioiden toimivaltaisilla 
poliisiviranomaisilla ei ole pääsyä TPJ:n 
henkilötietoihin.

Or. fr
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Tarkistus 7
Martine Roure

Ehdotus asetukseksi
11 artiklan 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettujen erityisten tietoryhmien 
ollessa kyseessä tietoja voidaan käsitellä 
vain, jos rekisteröity on antanut 
nimenomaisen suostumuksensa niiden 
käsittelyyn.

3. Direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettujen erityisten tietoryhmien 
ollessa kyseessä tietoja voidaan käsitellä 
vain, jos rekisteröity on antanut 
nimenomaisen ja ilmoitetun
suostumuksensa niiden käsittelyyn.

Or. fr

Tarkistus 8
Martine Roure

Ehdotus asetukseksi
11 artiklan 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tietoja saadaan siirtää kolmansiin 
maihin vain laskutusta koskevan riidan 
johdosta ja direktiivin 95/46/EY 
25 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 9
Martine Roure

Ehdotus asetukseksi
11 artiklan 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Tietojen käsittelyn turvallisuutta 
koskevia direktiivin 95/46/EY säännöksiä 
sovelletaan, ja niitä voidaan täydentää, 
jotta ne täyttäisivät tarkemmin TPJ:issä 
käsiteltävien tietojen turvallisuutta 
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koskevat erityisvaatimukset.
Asianmukaiset turvallisuustoimet otetaan 
käyttöön sen varmistamiseksi, että 
TPJ:ien sisältämät erityyppiset tiedot 
käsitellään eri käyttötarkoitustensa 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

TPJ voi toimia globaalina rajapintana lentoyhtiöille, mutta myös palveluntarjoajana tietylle 
lentoyhtiölle. Näin ollen on tarpeen ottaa käyttöön erityisiä turvallisuustoimia tietojen 
eriyttämiseksi selkeästi niiden eri käyttötarkoitusten mukaan.
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