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Alteração 5
Martine Roure

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Sempre que os serviços sejam
oferecidos no território da União, o n.° 4
do artigo 11.º é aplicável 
independentemente da implantação 
geográfica do SIR.

Or. fr

Justificação

Cabe precisar que, quando que os serviços oferecidos se situam no território europeu, a 
legislação europeia de protecção de dados é aplicável mesmo quando o SIR esteja baseado 
num país fora da UE.

Alteração 6
Martine Roure

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-B. Os dados pessoais serão tratados no 
quadro das actividades de um SIR 
exclusivamente para efeitos de reserva ou 
emissão de bilhetes para produtos de 
transporte. As autoridades policiais
competentes dos Estados-Membros ou de 
um país terceiro não têm acesso aos dados 
pessoais do SIR.

Or. fr
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Alteração 7
Martine Roure

Proposta de regulamento
Artigo 11, n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso estejam envolvidas categorias 
especiais de dados referidas no artigo 8.º da 
Directiva 95/46/CE, tais dados apenas 
serão tratados se a pessoa em causa der o 
seu consentimento expresso.

3. Caso estejam envolvidas categorias 
especiais de dados referidas no artigo 8.º da 
Directiva 95/46/CE, tais dados apenas 
serão tratados se a pessoa em causa der o 
seu consentimento expresso e informado.

Or. fr

Alteração 8
Martine Roure

Proposta de regulamento
Artigo 11, n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A transferência de dados para países 
terceiros só é possível em caso de litígio 
sobre a facturação e nos termos do artigo 
25.º da Directiva 95/46/CE.

Or. fr

Alteração 9
Martine Roure

Proposta de regulamento
Artigo 11, n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. São aplicáveis as disposições de 
segurança de tratamento de dados 
previstas na Directiva 95/46/CE; estas 
disposições podem ser completadas a fim 
de precisar a segurança específica dos 
dados tratados pelo SIR. São assim 
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adoptadas medidas adequadas de 
segurança a fim de garantir que os 
diferentes tipos de dados do SIR são 
tratados separadamente em conformidade 
com as suas diferentes funções.

Or. fr

Justificação

O SIR pode preencher funções de interface global para as companhias aéreas, bem como de 
prestador de serviços para uma companhia aérea particular. Convém, por conseguinte,
adoptar medidas de segurança específicas para separar claramente os dados em 
conformidade com as suas diferentes funções.
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