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Pakeitimas 5
Martine Roure

Pasiūlymas dėl reglamento
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Kai paslaugos teikiamos ES 
teritorijoje, taikomos 11 straipsnio 4 
dalies nuostatos nepriklausomai nuo KRS 
geografinės vietos.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia patikslinti, ar teikiamų paslaugų teikėjas yra Europos teritorijoje, nes Europos 
duomenų apsaugos teisės aktai taikomi net, jei KRS vieta nėra ES valstybėje.

Pakeitimas 6
Martine Roure

Pasiūlymas dėl reglamento
3b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Dirbant su KRS asmens duomenys 
tvarkomi tik rezervuojant ar išrašant 
transporto paslaugų bilietus. 
Kompetentinga valstybės narės ar 
trečiosios šalies policijos tarnyba neturi 
prieigos prie KRS asmens duomenų. 

Or. fr
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Pakeitimas 7
Martine Roure

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ypatingų duomenų kategorijoms, 
nurodytoms Direktyvos 95/46/EB 8 
straipsnyje, priskiriami duomenys tvarkomi 
tik tuomet, jei duomenų subjektas davė 
aiškų sutikimą tvarkyti tuos duomenis.

3. Ypatingų duomenų kategorijoms, 
nurodytoms Direktyvos 95/46/EB 8 
straipsnyje, priskiriami duomenys tvarkomi 
tik tuomet, jei duomenų subjektas buvo 
informuotas ir davė aiškų sutikimą 
tvarkyti tuos duomenis.

Or. fr

Pakeitimas 8
Martine Roure

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perduoti duomenis trečiosioms šalims 
gali būti leidžiama tik ginčų dėl sąskaitų 
atvejais ir laikantis Direktyvos 95/46/EB 
25 straipsnio nuostatų.

Or. fr

Pakeitimas 9
Martine Roure

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Taikomos Direktyvoje 95/46/EB 
numatytos duomenų tvarkymo apsaugos 
nuostatos; jos gali būti papildytos siekiant 
nustatyti konkrečias KRS naudojamų 
duomenų apsaugos nuostatas. Priimamos 
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atitinkamos apsaugos priemonės siekiant 
užtikrinti, kad skirtingų rūšių duomenys 
KRS būtų tvarkomi atskirai pagal 
skirtingas jų funkcijas.

Or. fr

Pagrindimas

KRS gali atlikti globalinės oro susisiekimo įmonių sąsajos funkcijas ir taip pat teikti 
paslaugas konkrečiai oro susisiekimo įmonei. Konkrečių apsaugos priemonių būtina imtis 
norint aiškiai atskirti skirtingų pagal savo funkciją rūšių informaciją.
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