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Ändringsförslag 5
Martine Roure

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Om tjänsterna erbjuds inom EU 
bör artikel 11.4 gälla oberoende av 
bokningssystemets geografiska 
placering.

Or. fr

Motivering

Man bör specificera att gemenskapens lagstiftning om dataskydd gäller för de tjänster som 
erbjuds inom EU, även om det datoriserade bokningssystemet finns i ett land utanför EU.

Ändringsförslag 6
Martine Roure

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Personuppgifter bör endast 
behandlas i ett datoriserat bokningssystem 
i samband med bokningar eller 
utfärdande av biljetter för 
transporttjänster. De behöriga 
polismyndigheterna i medlemsstaterna 
eller i ett land utanför EU bör inte få 
tillgång till personuppgifterna i 
bokningssystemet.

Or. fr
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Ändringsförslag 7
Martine Roure

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det rör sig om särskilda kategorier 
av uppgifter i enlighet med artikel 8 i 
direktiv 95/46/EG, ska sådana uppgifter 
endast behandlas om den registrerade har 
givit sitt uttryckliga medgivande till det.

3. När det rör sig om särskilda kategorier 
av uppgifter i enlighet med artikel 8 i 
direktiv 95/46/EG, ska sådana uppgifter 
endast behandlas om den registrerade har 
gett sitt uttryckliga och informerade
medgivande till det.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Martine Roure

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Uppgifter får endast överföras till 
tredjeländer vid faktureringstvister och i 
enlighet med artikel 25 i 
direktiv 95/46/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Martine Roure

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. De bestämmelser om säkerhet vid 
behandling av uppgifter som anges i 
direktiv 95/46/EG ska tillämpas, och kan 
kompletteras för att närmare ange den 
särskilda säkerhet som ska gälla vid 



AM\718504SV.doc 5/5 PE404.767v01-00

SV

behandling av uppgifter i det datoriserade 
bokningssystemet. Det ska också antas 
lämpliga säkerhetsåtgärder för att 
garantera att de olika typerna av uppgifter 
i bokningssystemet behandlas var för sig 
utifrån uppgifternas funktion.

Or. fr

Motivering

Det datoriserade bokningssystemet kan fungera som ett globalt gränssnitt för flygbolagen, 
men också för företag som levererar tjänster till ett visst flygbolag. Man bör därför anta 
särskilda säkerhetsbestämmelser för att tydligt skilja på uppgifterna utifrån deras olika 
funktion.
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