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Amendement 5
Martine Roure

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis). Wanneer de diensten worden 
aangeboden op het grondgebied van de 
Europese Unie, is artikel 11, lid 4, van 
toepassing, ongeacht de geografische 
plaats van vestiging van de CRS.

Or. fr

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat wanneer de diensten worden aangeboden op Europees 
grondgebied, de Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens van toepassing 
is, zelfs wanneer de CSR in een land buiten de EU zijn gevestigd.

Amendement 6
Martine Roure

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter). Bij de exploitatie van een CRS 
worden persoonsgegevens alleen verwerkt 
met het oog op de reservatie van plaatsen 
of de afgifte van tickets voor 
vervoersproducten. De bevoegde politie-
instanties van de lidstaten of van een 
derde land hebben geen toegang tot 
persoonsgegevens van de CRS. 

Or. fr
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Amendement 7
Martine Roure

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijzondere categorieën van gegevens als 
bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 95/46/EG 
mogen alleen worden verwerkt wanneer de 
persoon waarop de gegevens betrekking 
hebben daartoe toestemming heeft 
verleend.

3. Bijzondere categorieën van gegevens als 
bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 95/46/EG 
mogen alleen worden verwerkt wanneer de 
persoon op wie de gegevens betrekking 
hebben daartoe toestemming heeft 
verleend, na te zijn geïnformeerd.

Or. fr

Amendement 8
Martine Roure

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De overdracht van gegevens aan 
derde landen is slechts mogelijk in geval 
van geschillen over de rekening en 
overeenkomstig artikel 25 van Richtlijn 
95/46/EG.

Or. fr

Amendement 9
Martine Roure

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De bepalingen inzake de beveiliging 
van de verwerking van Richtlijn 95/46/EG 
zijn van toepassing; deze kunnen worden 
aangevuld om de bijzondere beveiliging 
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bij de verwerking van gegevens in het 
kader van CSR te verhelderen. Hiertoe 
worden adequate beveiligingsmaatregelen 
genomen om te waarborgen dat de 
verschillende soorten gegevens van de 
CSR afzonderlijk worden verwerkt, in 
overeenstemming met het doel van 
verwerking.

Or. fr

Motivering

CSR kunnen worden gebruikt als algemene interface voor de luchtvaartmaatschappijen maar 
ook als dienstverlener voor een specifieke luchtvaartmaatschappij.  Daarom moeten er 
specifieke beveiligingsmaatregelen worden genomen om gegevens duidelijk volgens het doel 
waarvoor zij worden gebruikt te scheiden.
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