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Grozījums Nr. 5
Martine Roure

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ja pakalpojumi tiek sniegti Eiropas 
Savienības teritorijā, neatkarīgi  no DRS 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas, tiek 
piemērots 11. panta 4. punkts.

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešams precizēt, ka gadījumos, kad pakalpojumi teik sniegti Eiropas Savienības 
teritorijā, Eiropas Savienības tiesību akti attiecībā uz datu aizsardzību tiek piemēroti pat tad, 
ja DRS atrodas ārpus ES.

Grozījums Nr. 6
Martine Roure

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Personas datus DRS apstrādā tikai 
un vienīgi, lai rezervētu transporta 
produktu vai izdotu biļetes šādu produktu 
izmantošanai. Dalībvalstu vai trešās valsts 
kompetentajām  policijas iestādēm nav 
piekļuves DRS personas datiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 7
Martine Roure

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kāda darbība ir saistīta ar Direktīvas 
95/46/EK 8. pantā minēto datu 
kategorijām, šādus datus apstrādā tikai, kad 
datu subjekts dod nepārprotamu piekrišanu 
šādu datu apstrādei.

3. Ja kāda darbība ir saistīta ar Direktīvas 
95/46/EK 8. pantā minēto datu 
kategorijām, šādus datus apstrādā tikai, kad 
datu subjekts dod nepārprotamu un uz 
infromāciju balstītu piekrišanu šādu datu 
apstrādei.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Martine Roure

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Datu pārsūtīšana uz  trešām valstīm 
iespējama tikai strīdus gadījumos par 
samaksu un atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 
25. pantam.

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Martine Roure

Regulas priekšlikums
11. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Tiek piemēroti Direktīvā 95/46 minētie 
datu apstrādes drošības noteikumi; lai 
precizētu īpašu DRS apstrādātu datu 
drošību, šos noteikumus var papildināt.
Atbilstošie pasākumi tiek piemēroti tā, lai 
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nodrošinātu, ka dažādie DRS datu veidi 
tiek apstrādāti atsevišķi, atkarībā no to 
atšķirīgajām funkcijām.

Or. fr

Pamatojums

DRS var pildīt aviokompāniju globālas saskarnes funkciju, taču tā var arī būt pakalpojumu 
sniedzējs konkrētai aviokompānijai. Tāpēc nepieciešams pieņemt īpašus drošības pasākumus, 
lai datus patiešām nošķirtu atkarībā no to dažādajām funkcijām.
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