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Amendamentul 5
Martine Roure

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(13a) Atunci când serviciile sunt oferite 
pe teritoriul Uniunii, articolul 11 
alineatul (4) se aplică în mod independent 
de amplasarea geografică a SIR.

Or. fr

Justificare

Il convient de préciser que lorsque que les services offerts sont situés sur le territoire 
européen, la législation européenne de protection des données s'appliquent même si le SIR est 
basé dans un pays hors de l'UE.

Amendamentul 6
Martine Roure

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(13b) Datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în cadrul activităţilor unui SIR 
exclusiv în scopul efectuării rezervărilor 
sau emiterii biletelor pentru produsele de 
transport. Autorităţile de poliţie 
competente ale statelor membre sau ale 
unui stat terţ nu au acces la datele cu 
caracter personal din SIR. 

Or. fr
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Amendamentul 7
Martine Roure

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul în care este vorba de categorii 
speciale de date, menţionate la articolul 8 
din Directiva 95/46/CE, datele sunt 
prelucrate numai dacă persoana vizată şi-a 
dat consimţământul explicit în acest scop.

(3) În cazul în care este vorba de categorii 
speciale de date, menţionate la articolul 8 
din Directiva 95/46/CE, datele sunt 
prelucrate numai dacă persoana vizată şi-a 
dat consimţământul explicit şi în 
cunoştinţă de cauză în acest scop.

Or. fr

Amendamentul 8
Martine Roure

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Transferul de date către ţări terţe nu 
este posibil decât în cazul unui litigiu 
referitor la facturarea voiajului şi în 
conformitate cu articolul 25 din Directiva 
95/46/CE.

Or. fr

Amendamentul 9
Martine Roure

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 9a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(9a) Se aplică dispoziţiile Directivei 
95/46/CE, referitoare la siguranţa 
prelucrării datelor; acestea pot fi 
completate cu scopul de aduce precizări 
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suplimentare referitoare la siguranţa 
specifică a datelor prelucrate de SIR. Se 
adoptă măsuri de siguranţă 
corespunzătoare cu scopul de a garanta 
prelucrarea separată a diverselor tipuri de 
date din SIR în conformitate cu funcţiile 
lor. 

Or. fr

Justificare

Le SIR peut remplir des fonctions d'interface globale pour les compagnies aériennes mais 
aussi de prestataire de services pour une compagnie aérienne particulière. Il convient par 
conséquent d'adopter des mesures de sécurité spécifiques afin d'isoler clairement  les données 
selon leurs différentes fonctions.
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