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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdaság digitalizálása gyorsul. Az 
információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) már nem minősülnek 
külön ágazatnak, hanem a modern, 
innovatív gazdasági rendszerek és 
társadalmak alapját képezik. Az 
elektronikus adatok e rendszerek központi 
elemei, és elemzést követően vagy 
szolgáltatásokkal és termékekkel 
kombinálva nagyon értékesek lehetnek.

(1) A gazdaság digitalizálása gyorsul. Az 
információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) már nem minősülnek 
külön ágazatnak, hanem a modern, 
innovatív gazdasági rendszerek és 
társadalmak alapját képezik. Az 
elektronikus adatok e rendszerek központi 
elemei, és elemzést követően vagy 
szolgáltatásokkal és termékekkel 
biztonságosan kombinálva nagyon 
értékesek lehetnek.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben szereplő letelepedés 

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben szereplő letelepedés 
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szabadsága és szolgáltatásnyújtás 
szabadsága az adattárolásra és más 
adatkezelési szolgáltatásokra is 
alkalmazandó. Ugyanakkor az említett 
szolgáltatások nyújtását olykor az adatok 
meghatározott területen való tárolására 
vonatkozó bizonyos nemzeti 
követelmények hátráltatják, illetve 
akadályozzák.

szabadsága és szolgáltatásnyújtás 
szabadsága az adatkezelési szolgáltatásokra 
is alkalmazandó, beleértve az 
adathordozást is. Ugyanakkor az említett 
szolgáltatások nyújtását az adatok 
meghatározott területen való tárolására 
vonatkozó bizonyos nemzeti, regionális 
vagy helyi követelmények hátráltatják, 
illetve olykor akadályozzák.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adattárolás vagy más 
adatkezelési szolgáltatások szabad 
mozgása, illetve az adattárolást vagy más 
adatkezelési műveletet kínáló szolgáltatók 
letelepedési joga előtt álló akadályok a 
tagállamok nemzeti jogában foglalt arra 
vonatkozó követelményekből erednek, 
hogy az adatokat tárolás vagy más kezelés 
céljából adott földrajzi területen kell 
elhelyezni. Ezzel megegyező hatása van 
más konkrét követelményeket előíró 
szabályoknak vagy közigazgatási 
gyakorlatoknak, melyek megnehezítik az 
adatoknak az Unió egy adott földrajzi 
területén kívüli tárolását vagy más típusú 
kezelését. Ilyen követelmény lehet például, 
hogy egy adott tagállamban jóváhagyott 
vagy tanúsított technológiai 
létesítményeket kell használni. A jogszerű 
és jogszerűtlen adatlokalizálási 
előírásokkal kapcsolatos jogbizonytalanság 
tovább korlátozza a piaci szereplők és az 
állami szektor választási lehetőségeit az 
adatok tárolásának vagy más kezelésének 
helyét illetően.

(4) Az adatkezelési szolgáltatások 
szabad mozgása, illetve az adatkezelési 
műveletet kínáló szolgáltatók letelepedési 
joga előtt álló akadályok a tagállamok 
nemzeti jogában foglalt arra vonatkozó 
követelményekből erednek, hogy az 
adatokat adatkezelés céljából adott 
földrajzi területen kell elhelyezni. Ezzel 
megegyező hatása van más konkrét 
követelményeket előíró szabályoknak vagy 
közigazgatási gyakorlatoknak, melyek 
megnehezítik az adatoknak az Unió egy 
adott földrajzi területén kívüli kezelését. 
Ilyen követelmény lehet például, hogy egy 
adott tagállamban jóváhagyott vagy 
tanúsított technológiai létesítményeket kell 
használni. A jogszerű és jogszerűtlen 
adatlokalizálási előírásokkal kapcsolatos 
jogbizonytalanság tovább korlátozza a 
piaci szereplők és az állami szektor 
választási lehetőségeit az adatok 
kezelésének helyét illetően. Ez a rendelet 
semmiképpen sem korlátozza a 
vállalkozások szabadságát, hogy 
szerződéses megállapodásban határozzák 
meg az adatok tárolásának helyét. Ez a 
rendelet csupán növelni kívánja a 
választási lehetőséget azzal, hogy a 
megállapodás szerinti helyszín az Unión 
belül bárhol lehet.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen akadályok kombinációja az 
európai felhőszolgáltatók közötti verseny 
hiányához, különböző vevőfogvatartási 
(vendor lock-in) problémákhoz és az 
adatmobilitás súlyos hiányához vezetett. 
Hasonlóképpen, az adatlokalizálási 
szabályok csorbították a kutatás-
fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások azon 
képességét, hogy a saját innovációjuk 
érdekében elősegítsék a cégek, egyetemek 
és egyéb kutatóhelyek közötti 
együttműködést.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az adatok Unión belüli szabad 
áramlása fontos szerepet fog játszani az 
adatközpontú növekedés és innováció 
megvalósításában. A fogyasztókhoz és a 
vállalkozásokhoz hasonlóan a tagállami 
hatóságoknak és szerveknek is hasznára 
válik az adatközpontú szolgáltatást 
nyújtók tekintetében a választás nagyobb 
szabadsága, a versenyképesebb árak és az 
állampolgárok részére való hatékonyabb 
szolgáltatásnyújtás. Tekintettel arra, hogy 
az állami hatóságok és szervek nagy 
mennyiségű adatot kezelnek, rendkívül 
fontos, hogy jó példával járjanak elöl az 
adatkezelési szolgáltatások igénybevétele 
terén, és tartózkodjanak az 
adatlokalizálási korlátozások 
alkalmazásától, amikor adatkezelési 
szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ezért az 
állami hatóságoknak és szerveknek is ezen 
rendelet hatálya alá kell tartozniuk, 
többek között a közbeszerzés tekintetében 
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is, a 2014/24/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1a sérelme nélkül.  
Ugyanakkor ez a rendelet nem kötelezi az 
állami intézményeket az adatkezelés 
kiszervezésére.
_____________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) 
a közbeszerzésről és a 2004/18/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.).

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ez a rendelet nem érinti a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelmét, különös tekintettel az (EU) 
2016/679 rendeletre30, az (EU) 2016/680 
irányelvre31, valamint a 2002/58/EK 
irányelvre32.

(9) Ez a rendelet nem érinti a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelmével, valamint az elektronikus 
kommunikáció során a magánélet 
tiszteletben tartásával és a személyes 
adatok védelmével kapcsolatos jogi 
keretet, különös tekintettel az (EU) 
2016/679 rendeletre30, az (EU) 2016/680 
irányelvre31, valamint a 2002/58/EK32 
irányelvre.

__________________ __________________
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27) a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 

31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27) a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
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vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az (EU) 2016/679 rendelet szerint a 
tagállamok nem korlátozhatják vagy nem 
tilthatják meg a személyes adatok Unión 
belüli szabad áramlását a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelmével 
összefüggő okokból. Ez a rendelet 
ugyanezeket az elveket rögzíti a nem 
személyes adatok Unión belüli szabad 
mozgása tekintetében, kivéve, ha a 
korlátozás vagy a tiltás biztonsági okokkal 
indokolható.

(10) Az (EU) 2016/679 rendelet szerint a 
tagállamok nem korlátozhatják vagy nem 
tilthatják meg a személyes adatok Unión 
belüli szabad áramlását a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelmével 
összefüggő okokból. Ez a rendelet 
ugyanezeket az elveket rögzíti a nem 
személyes adatok Unión belüli szabad 
mozgása tekintetében, kivéve, ha a 
korlátozás vagy a tiltás közbiztonsági 
okokkal indokolható. Az (EU) 2016/679 
rendelet és ez a rendelet koherens 
szabályrendszert biztosít a különböző 
típusú adatok szabad áramlásának 
biztosítására. Amennyiben az 
adathalmazok személyes és nem személyes 
adatokat egyaránt tartalmaznak, az 
adathalmazban található személyes 
adatokra az (EU) 2016/679 rendelet, a 
nem személyes adatokra pedig ez a 
rendelet alkalmazandó. Abban az esetben, 
ha egy vegyes adathalmazban a nem 
személyes és a személyes adatok 
elválaszthatatlanul kapcsolódnak össze, ez 
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a rendelet az (EU) 2016/679 rendelet 
sérelme nélkül alkalmazandó. 
Amennyiben az új technológiai 
vívmányok – például a mesterséges 
intelligencia, a gépi tanulás, a dolgok 
internete és a nagy adathalmazok 
elemzése – lehetővé teszik az anonimizált 
adatok személyes adatokká történő 
átalakítását, az ilyen adatok személyes 
adatoknak minősülnek, és az (EU) 
2016/679 rendelet ennek megfelelően 
alkalmazandó. Ezen túlmenően e rendelet 
nem ír elő kötelezettséget sem a különböző 
típusú adatok elkülönített tárolására, sem 
a vegyes adathalmazok szétválasztására.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az adatlokalizálási előírások 
egyértelműen gátolják az adattárolási és 
egyéb adatkezelési szolgáltatások szabad 
nyújtását az Unióban és a belső piacon. 
Mint ilyenek, el kellene törölni őket, 
kivéve azokban az esetekben, amikor az 
adatlokalizálás az uniós jogszabályok 
szerint, különösen az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 52. cikke 
alapján közbiztonsági okokból indokolt, és 
megfelel az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében szereplő arányosság 
elvének. Annak érdekében, hogy 
megvalósulhasson a nem személyes adatok 
határokon átnyúló szabad áramlásának 
elve, hogy biztosítható legyen a meglévő 
adatlokalizálási előírások gyors eltörlése, 
valamint hogy működtetési okokból 
lehetőség legyen az adattárolási és egyéb 
adatkezelési szolgáltatások Unión belüli, 
több helyszínen történő nyújtására, továbbá 
mivel e rendelet szabályozási ellenőrzés 
céljából az adatok hozzáférhetőségét 
biztosító intézkedésekről rendelkezik, a 
tagállamok a közbiztonságtól eltérő 

(12) Az adatlokalizálási előírások 
egyértelműen gátolják az adatkezelési 
szolgáltatások szabad nyújtását az Unióban 
és a belső piacon. Mint ilyenek, el kellene 
törölni őket, kivéve azokban az esetekben, 
amikor az adatlokalizálás az uniós 
jogszabályok szerint, különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 52. 
cikke alapján kényszerítő közbiztonsági 
okokból indokolt, és megfelel az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
szereplő arányosság elvének. Annak 
érdekében, hogy megvalósulhasson a nem 
személyes adatok határokon átnyúló 
szabad áramlásának elve, hogy biztosítható 
legyen a meglévő adatlokalizálási előírások 
gyors eltörlése, valamint hogy működtetési 
okokból lehetőség legyen az adatkezelési 
szolgáltatások Unión belüli, több 
helyszínen történő nyújtására, továbbá 
mivel e rendelet szabályozási ellenőrzés 
céljából az adatok hozzáférhetőségét 
biztosító intézkedésekről rendelkezik, a 
tagállamok a közbiztonságtól eltérő 
okokkal nem indokolhatják az 
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okokkal nem indokolhatják az 
adatlokalizálást.

adatlokalizálást.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az EUMSZ 52. cikkében említett 
„közbiztonság” fogalma a Bíróság 
értelmezése szerint kiterjed a tagállamok 
külső és belső biztonságára is. Valamely 
alapvető társadalmi érdekre irányuló, 
tényleges és kellően súlyos fenyegetés 
fennállását feltételezi, mint például az 
intézmények és alapvető közszolgáltatások 
működésének vagy a lakosság 
fennmaradásának veszélyeztetése, a 
külkapcsolatoknak vagy a népek békés 
együttélésének súlyos megzavarása vagy a 
katonai érdekeket fenyegető kockázat. A 
„kényszerítő közbiztonsági okok” fogalma 
a közbiztonságot érintő, különösen súlyos 
fokú fenyegetést feltételez. Az arányosság 
elvével összhangban a kivételes esetekben, 
kényszerítő közbiztonsági okokkal 
indokolt adatlokalizálási 
követelményeknek alkalmasnak kell 
lenniük a kitűzött cél elérésére, és nem 
léphetik túl a cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
nem személyes adatok határokon átnyúló 
szabad mozgása elvének hatékony 
alkalmazását, valamint hogy megelőzzük a 
belső piac zavartalan működését gátló új 
akadályok kialakulását, a tagállamoknak 

(13) Annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
nem személyes adatok határokon átnyúló 
szabad mozgása elvének hatékony 
alkalmazását, valamint hogy megelőzzük a 
belső piac zavartalan működését gátló új 
akadályok kialakulását, a tagállamoknak 
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értesíteniük kell a Bizottságot minden 
olyan jogiaktus-tervezetről, amely új 
adatlokalizálási követelményt tartalmaz, 
vagy egy meglévő adatlokalizálási 
követelményt módosít. Ezeket az 
értesítéseket az (EU) 2015/1535 
irányelvben33 meghatározott eljárásnak 
megfelelően kell benyújtani és értékelni.

haladéktalanul be kell jelenteniük a 
Bizottságnak minden olyan jogiaktus-
tervezetet, amely új adatlokalizálási 
követelményt tartalmaz, vagy egy meglévő 
adatlokalizálási követelményt módosít. 
Ezeket a jogiaktus-tervezeteket az (EU) 
2015/1535 irányelvnek33 megfelelően kell 
benyújtani és értékelni.

__________________ __________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. 
o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) 
a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. 
o.).

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezenkívül a meglévő potenciális 
akadályok megszüntetése céljából a 
tagállamoknak 12 hónapos átmeneti 
időszak során felül kell vizsgálniuk 
meglévő nemzeti adatlokalizálási 
előírásaikat, valamint értesíteniük kell a 
Bizottságot bármely olyan adatlokalizálási 
követelményről – és azok indokolásáról –, 
amelyeket e rendeletnek megfelelőnek 
tartanak. Ezen értesítések lehetővé kell, 
hogy tegyék a Bizottság számára bármely 
megmaradó adatlokalizálási követelmény 
megfelelőségének értékelését.

(14) Ezenkívül a meglévő potenciális 
akadályok megszüntetése céljából a 
tagállamoknak 12 hónapos átmeneti 
időszak során felül kell vizsgálniuk 
meglévő nemzeti adatlokalizálási 
követelményeiket, valamint be kell 
jelenteniük a Bizottságnak bármely olyan 
adatlokalizálási követelményt – azok 
indokolásával együtt –, amelyeket e 
rendeletnek megfelelőnek tartanak. E 
bejelentéseknek lehetővé kell tenniük a 
Bizottság számára bármely fennmaradó 
adatlokalizálási követelmény 
megfelelőségének értékelését, valamint 
adott esetben olyan határozatok 
elfogadását, amelyekben felkéri a 
tagállamokat ezen adatlokalizálási 
követelmények módosítására vagy 
hatályon kívül helyezésére.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
tagállamok adatlokalizálási 
követelményeinek átláthatóságát a 
természetes és jogi személyek számára, 
továbbá az adattárolási és egyéb 
adatkezelési szolgáltatások nyújtói és 
felhasználói számára, a tagállamoknak az 
ilyen intézkedéseket egyedüli online 
információs ponton kell közzétenniük és 
rendszeresen frissíteniük. A természetes és 
jogi személyek Unió-szerte hatályos 
adatlokalizálási követelményekről való 
megfelelő tájékoztatása érdekében a 
tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot az ilyen online pontok címéről. 
A Bizottság ezen információkat közzéteszi 
saját weboldalán.

(15) Annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
tagállamok adatlokalizálási 
követelményeinek átláthatóságát a 
természetes és jogi személyek, például az 
adattárolási és egyéb adatkezelési 
szolgáltatások nyújtói és felhasználói 
számára, a tagállamoknak az ilyen 
követelmények részleteit egy egyedüli 
online információs ponton kell 
közzétenniük, vagy egy másik uniós jogi 
aktus [például az egységes digitális 
ügyfélkapuról szóló (EU) ... európai 
parlamenti és bizottsági rendelet] alapján 
létrehozott uniós szintű információs 
ponton kell rendelkezésre bocsátaniuk. A 
tagállamoknak rendszeresen frissíteniük 
kell ezeket az információkat. A 
természetes és jogi személyek Unió-szerte 
hatályos adatlokalizálási követelményekről 
való megfelelő tájékoztatása érdekében a 
tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot az ilyen online pontok címéről. 
A Bizottság ezen információkat közzéteszi 
saját weboldalán a tagállamokban 
érvényben lévő adatlokalizálási 
követelmények összesített jegyzékével 
együtt. A Bizottságnak ezenkívül saját 
hivatalos munkanyelvein tájékoztatást kell 
közzétennie ezekről a követelményekről.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az adatlokalizálási követelmények 
hátterében gyakran az adatok határokon 
átnyúló tárolásába vagy egyéb kezelésébe 
vetett bizalom hiánya áll, mely abból a 

(16) Az adatlokalizálási követelmények 
hátterében gyakran az adatok határokon 
átnyúló kezelésébe vetett bizalom hiánya 
áll, mely abból a feltételezésből fakad, 
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feltételezésből fakad, hogy így az adatok 
nem állnak majd a tagállamok illetékes 
hatóságainak rendelkezésére, például a 
szabályozási vagy felügyeleti ellenőrzések 
céljából folytatott vizsgálatokhoz és 
auditokhoz. Ezért a rendeletnek 
egyértelműen ki kell mondania, hogy nem 
sérti az illetékes hatóságok azon 
hatáskörét, hogy az uniós vagy nemzeti 
jognak megfelelően adatokhoz való 
hozzáférést kérjenek és kapjanak, valamint 
hogy az illetékes hatóságok adatokhoz való 
hozzáférése nem utasítható el azon az 
alapon, hogy az adatok tárolása vagy egyéb 
kezelése egy másik tagállamban történik.

hogy így az adatok nem állnak majd a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
rendelkezésére, például a szabályozási 
vagy felügyeleti ellenőrzések céljából 
folytatott vizsgálatokhoz és auditokhoz. 
Ezért minden tagállamban meg kell 
erősíteni az adattárhely-biztonságot, és e 
rendeletnek egyértelműen ki kell 
mondania, hogy nem sérti az illetékes 
hatóságok azon hatáskörét, hogy az uniós 
vagy nemzeti jognak megfelelően 
adatokhoz való hozzáférést kérjenek és 
kapjanak, valamint hogy az illetékes 
hatóságok adatokhoz való hozzáférése nem 
utasítható el azon az alapon, hogy az 
adatok tárolása vagy egyéb kezelése egy 
másik tagállamban történik.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Amennyiben az adatokhoz való 
hozzáférés biztosítására kötelezett 
természetes vagy jogi személy nem teljesíti 
e kötelezettségét, és feltéve, hogy az 
illetékes hatóság valamennyi 
alkalmazható eszköz lehetőségét 
kimerítette az ilyen adatokhoz való 
hozzáférés céljából, az illetékes 
hatóságnak lehetősége kell, hogy legyen 
segítséget kérni más tagállamok illetékes 
hatóságaitól. Az ilyen esetekben az 
illetékes hatóságoknak az uniós jog vagy 
nemzetközi megállapodások szerinti 
konkrét együttműködési eszközöket kell 
alkalmaznia, az adott ügy tárgyától 
függően, például a rendőrségi 
együttműködés, a büntető vagy polgári 
igazságszolgáltatás, illetve az igazgatási 
kérdések terén a 2006/960 
kerethatározatot34, az Európai Parlament és 
a Tanács 2014/41/EU irányelvét35, az 
Európa Tanács számítástechnikai 
bűnözésről szóló egyezményét36, a Tanács 

(18) Amennyiben az adatokhoz való 
hozzáférés biztosítására kötelezett 
természetes vagy jogi személy nem teljesíti 
e kötelezettségét, az illetékes hatóságnak 
lehetősége kell hogy legyen segítséget 
kérni más tagállamok illetékes 
hatóságaitól. Az ilyen esetekben az 
illetékes hatóságoknak az uniós jog vagy 
nemzetközi megállapodások szerinti 
konkrét együttműködési eszközöket kell 
alkalmaznia, az adott ügy tárgyától 
függően, például a rendőrségi 
együttműködés, a büntető vagy polgári 
igazságszolgáltatás, illetve az igazgatási 
kérdések terén a 2006/960 
kerethatározatot34, az Európai Parlament és 
a Tanács 2014/41/EU irányelvét35, az 
Európa Tanács számítástechnikai 
bűnözésről szóló egyezményét36, a Tanács 
1206/2001/EK rendeletét37, a Tanács 
2006/112/EK irányelvét38, illetve a Tanács 
904/2010/EU rendeletét39. Ilyen 
meghatározott együttműködési 
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1206/2001/EK rendeletét37, a Tanács 
2006/112/EK irányelvét38, illetve a Tanács 
(EU) 904/2010 rendeletét39. Ilyen 
meghatározott együttműködési 
mechanizmus hiányában az illetékes 
hatóságok együttműködnek egymással 
azzal a céllal, hogy a kijelölt egyedüli 
kapcsolattartó pontokon keresztül 
hozzáférést biztosítsanak a kért adatokhoz, 
kivéve ha ez ellentétes lenne a megkeresett 
tagállam közrendjével.

mechanizmus hiányában az illetékes 
hatóságok együttműködnek egymással 
azzal a céllal, hogy a kijelölt egyedüli 
kapcsolattartó pontokon keresztül 
hozzáférést biztosítsanak a kért adatokhoz.

__________________ __________________
34 A Tanács 2006/960/IB kerethatározata 
(2006. december 18.) az Európai Unió 
tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, 
információ és bűnüldözési operatív 
információ cseréjének leegyszerűsítéséről 
(HL L 386., 2006.12.29., 89. o.).

34 A Tanács 2006/960/IB kerethatározata 
(2006. december 18.) az Európai Unió 
tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, 
információ és bűnüldözési operatív 
információ cseréjének leegyszerűsítéséről 
(HL L 386., 2006.12.29., 89. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a 
büntetőügyekben kibocsátott európai 
nyomozási határozatról (HL L 130., 
2014.5.1., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a 
büntetőügyekben kibocsátott európai 
nyomozási határozatról (HL L 130., 
2014.5.1., 1. o.).

36 Az Európa Tanács számítástechnikai 
bűnözésről szóló egyezménye, CETS No 
185.

36 Az Európa Tanács számítástechnikai 
bűnözésről szóló egyezménye, CETS No 
185.

37 A Tanács 1206/2001/EK rendelete 
(2001. május 28.) a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a 
bizonyításfelvétel tekintetében történő, a 
tagállamok bíróságai közötti 
együttműködéséről (HL L 174., 2001.6.27., 
1. o.).

37 A Tanács 1206/2001/EK rendelete 
(2001. május 28.) a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a 
bizonyításfelvétel tekintetében történő, a 
tagállamok bíróságai közötti 
együttműködéséről (HL L 174., 2001.6.27., 
1. o.).

38 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. 
november 28.) a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

38 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. 
november 28.) a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

39 A Tanács 904/2010/EU rendelete ( 2010. 
október 7. ) a hozzáadottérték-adó területén 
történő közigazgatási együttműködésről és 
csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 
2010.10.12., 1. o.).

39 A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. 
október 7.) a hozzáadottérték-adó területén 
történő közigazgatási együttműködésről és 
csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 
2010.10.12., 1. o.).

Módosítás 15
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A verseny által jellemzett környezet 
előnyeinek teljes mértékű kihasználása 
érdekében a foglalkozásszerű 
felhasználókat olyan helyzetbe kell hozni, 
hogy megalapozott döntéseket hozhassanak 
és könnyen összehasonlíthassák a belső 
piacon kínált különböző adattárolási és 
egyéb adatkezelési szolgáltatások egyedi 
összetevőit, ideértve az 
adathordozhatóságnak a szerződés 
megszüntetése esetén érvényes szerződéses 
feltételeit is. Azzal a céllal, hogy igazodni 
lehessen a piac innovációs potenciáljához, 
valamint figyelembe lehessen venni az 
adattárolási és egyéb adatkezelési 
szolgáltatások foglalkozásszerű 
felhasználóinak és szolgáltatóinak 
tapasztalatát és szakértelmét, a piaci 
szereplőknek önszabályozás útján meg kell 
határozniuk az adathordozhatóságra 
vonatkozó részletes információkat és 
működési követelményeket. A 
Bizottságnak akár szerződésifeltétel-
mintákat is magukban foglaló magatartási 
kódexek formájában kell ösztönözni és 
elősegíteni az önszabályozást. 
Ugyanakkor, ha észszerű időn belül nem 
születnek ilyen magatartási kódexek és 
nem alkalmazzák őket hatékonyan, a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 
helyzetet.

(21) A verseny által jellemzett környezet 
előnyeinek teljes mértékű kihasználása 
érdekében a foglalkozásszerű 
felhasználókat olyan helyzetbe kell hozni, 
hogy megalapozott döntéseket hozhassanak 
és könnyen összehasonlíthassák a belső 
piacon kínált különböző adatkezelési 
szolgáltatások egyedi összetevőit, ideértve 
az adathordozhatóságnak a szerződés 
megszüntetése esetén érvényes szerződéses 
feltételeit is. Azzal a céllal, hogy igazodni 
lehessen a piac innovációs potenciáljához, 
valamint figyelembe lehessen venni az 
adattárolási és egyéb adatkezelési 
szolgáltatások foglalkozásszerű 
felhasználóinak és szolgáltatóinak 
tapasztalatát és szakértelmét, a piaci 
szereplőknek önszabályozás útján meg kell 
határozniuk az adathordozhatóságra 
vonatkozó részletes információkat és 
működési követelményeket akár 
szerződésifeltétel-mintákat is magukban 
foglaló uniós magatartási kódexek 
formájában, amit a Bizottságnak 
ösztönöznie és segítenie, illetve 
ellenőriznie kell. A magatartási 
kódexeknek átfogónak kell lenniük, 
egyértelművé kell tenniük, hogy a 
vevőfogvatartás nem elfogadható üzleti 
gyakorlat, továbbá a bizalmat erősítő 
technológiákról kell rendelkezniük, és e 
kódexeket rendszeresen frissíteni kell, 
hogy lépést tartsanak a technológia 
vívmányaival. A Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy minden 
érintett érdekelt féllel, köztük a kis- és 
középvállalkozásokkal és az induló 
innovatív vállalkozásokkal is 
konzultációra kerüljön sor a folyamat 
során. A Bizottságnak értékelnie kell az 
ilyen magatartási kódexek kidolgozását és 
végrehajtásuk hatékonyságát.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A Bizottságnak e rendelet 
rendelkezéseit időszakonként felül kell 
vizsgálnia, különösen annak megállapítása 
céljából, hogy a technológiai és piaci 
feltételek változásai tükrében szükség van-
e azok módosítására.

(28) A Bizottságnak e rendelet 
végrehajtásáról jelentést kell benyújtania, 
különösen annak megállapítása céljából, 
hogy a technológiai és piaci fejlemények –
 például mesterséges intelligencia, gépi 
tanulás, a dolgok internete, nagy 
adathalmazok elemzése – tükrében 
szükség van-e annak módosítására. E 
jelentésnek különösen a rendelet vegyes 
adathalmazokra történő alkalmazásából 
származó tapasztalatokat kell értékelnie –
 az innováció szabadságának biztosítása 
érdekében –, valamint a közbiztonságra 
vonatkozó kivétel végrehajtását. Továbbá 
a Bizottságnak e rendelet egyéb 
szabályainak érvénybelépése előtt 
iránymutatást kell közzétennie arról, hogy 
az hogyan vonatkozik a vegyes 
adathalmazokra, annak érdekében, hogy 
a vállalkozások – különösen a kkv-k – 
jobban megérthessék az e rendelet és az 
(EU) 2016/679 rendelet közötti 
kölcsönhatást.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a személyes adatoktól 
eltérő elektronikus adatok Unióban végzett 
tárolásának vagy egyéb kezelésének azon 
eseteire alkalmazandó, amikor:

(1) Ez a rendelet a személyes adatoktól 
eltérő elektronikus adatok Unióban végzett 
kezelésének azon eseteire alkalmazandó, 
amikor:

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vegyes adathalmazok esetében e rendelet 
az adathalmaz nem személyes adatokat 
tartalmazó részére alkalmazandó. Abban 
az esetben, ha egy vegyes adathalmazban 
a személyes és a nem személyes adatok 
elválaszthatatlanul kapcsolódnak össze, ez 
a rendelet az (EU) 2016/679 rendelet 
sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „vegyes adathalmaz”: személyes és 
nem személyes adatokat egyaránt 
tartalmazó adathalmaz;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „adattárolás”: az adatok bármilyen, 
elektronikus formában történő tárolása;

törölve

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „adatkezelés”: az elektronikus 
formátumú adatokon vagy 
adathalmazokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely 
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művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „szolgáltató”: adattárolási vagy 
egyéb adatkezelési szolgáltatásokat kínáló 
természetes vagy jogi személy;

4. „szolgáltató”: adatkezelési 
szolgáltatásokat kínáló természetes vagy 
jogi személy;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „adatlokalizálási követelmény”: 
bármely olyan, tagállami törvényben, 
rendeletben vagy közigazgatási 
rendelkezésben meghatározott 
kötelezettség, tilalom, feltétel, korlátozás 
vagy más követelmény, amely előírja, 
hogy az adattárolási vagy az egyéb 
adatkezelési tevékenységeket egy adott 
tagállam területén kell végezni, vagy 
akadályozza, hogy az adattárolás vagy 
egyéb adatkezelés bármely más 
tagállamban történjen.

5. „adatlokalizálási követelmény”: 
bármely olyan, tagállami törvényben, 
rendeletben vagy közigazgatási 
rendelkezésben meghatározott vagy 
közigazgatási gyakorlatokból eredő 
kötelezettség, tilalom, feltétel, korlátozás 
vagy más követelmény, valamint ezek 
hatása, beleértve a közbeszerzést érintő 
hatásokat is, amely előírja, hogy az 
adatkezelési tevékenységeket egy adott 
tagállam területén kell végezni, vagy 
akadályozza, hogy az adatkezelés bármely 
más tagállamban történjen.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „illetékes hatóság”: egy tagállam 
azon hatósága, amely a nemzeti vagy uniós 
jognak megfelelően hivatali kötelezettségei 
teljesítése érdekében jogosult hozzáférést 
szerezni a természetes vagy jogi személyek 
által tárolt vagy kezelt adatokhoz;

6. „illetékes hatóság”: egy tagállam 
azon hatósága, amely a nemzeti vagy uniós 
jognak megfelelően hivatali kötelezettségei 
teljesítése érdekében jogosult hozzáférést 
szerezni a természetes vagy jogi személyek 
által kezelt adatokhoz;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „felhasználó”: adattárolási vagy 
egyéb adatkezelési szolgáltatásokat 
használó vagy igénylő természetes vagy 
jogi személy;

7. „felhasználó”: adatkezelési 
szolgáltatásokat használó vagy igénylő 
természetes vagy jogi személy, ideértve a 
közszektorbeli szervezeteket is;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „foglalkozásszerű felhasználó”: 
olyan természetes vagy jogi személy – 
ideértve a közszektorbeli szervezeteket is –
, amely kereskedelmi, üzleti, kézműipari, 
szakmai tevékenységéhez vagy 
feladataihoz kapcsolódóan használ vagy 
igényel adattárolási vagy egyéb 
adatkezelési szolgáltatásokat.

8. „foglalkozásszerű felhasználó”: 
olyan természetes vagy jogi személy – 
ideértve a közszektorbeli szervezeteket is –
, amely kereskedelmi, üzleti, kézműipari, 
szakmai tevékenységéhez vagy 
feladataihoz kapcsolódóan használ vagy 
igényel adatkezelési szolgáltatásokat.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unión belüli adattárolás és (1) Az adatlokalizálási követelmények 
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egyéb adatkezelés helyszíne nem 
korlátozható egy adott tagállam területére, 
és a más tagállamban történő adattárolás 
vagy egyéb adatfeldolgozás kizárólag 
közbiztonsági indokok alapján tiltható 
vagy korlátozható.

alkalmazása tilos, kivéve, ha ez 
kényszerítő közbiztonsági okok alapján, 
kivételes esetben indokolt, az arányosság 
elvével összhangban.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak az (EU) 2015/1535 
irányelvet átültető nemzeti 
jogszabályokban meghatározott 
eljárásokkal összhangban értesíteniük kell 
a Bizottságot minden olyan jogiaktus-
tervezetről, amely új adatlokalizálási 
követelményt vezet be, vagy egy meglévő 
adatlokalizálási követelményt módosít.

(2) A tagállamoknak az (EU) 2015/1535 
irányelv 5., 6. és 7. cikkében 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
azonnal be kell jelenteniük a Bizottságnak 
minden olyan jogiaktus-tervezetet, amely 
új adatlokalizálási követelményt vezet be, 
vagy egy meglévő adatlokalizálási 
követelményt módosít.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak az e rendelet 
alkalmazásának kezdetétől számított 12 
hónapon belül biztosítaniuk kell minden 
olyan adatlokalizálási követelmény 
hatályon kívül helyezését, amely nem felel 
meg az (1) bekezdésben foglalt 
előírásoknak. Amennyiben egy tagállam 
úgy véli, hogy egy adatlokalizálási 
követelmény megfelel az (1) bekezdésnek 
és ezért hatályban maradhat, akkor erről az 
intézkedésről értesítenie kell a Bizottságot, 
megindokolva a követelmény hatályban 
tartását.

(3) A tagállamoknak [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig 
biztosítaniuk kell minden olyan 
adatlokalizálási követelmény hatályon 
kívül helyezését, amely nem felel meg az 
(1) bekezdésben foglalt előírásoknak. 
Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy 
valamely adatlokalizálási követelmény 
megfelel az (1) bekezdésnek és ezért 
hatályban maradhat, ezt az intézkedést [e 
rendelet hatálybalépésétől számított 12 
hónap]-ig be kell jelentenie a 
Bizottságnak, megindokolva a 
követelmény hatályban tartását.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EUMSZ 258. cikkének sérelme nélkül 
a Bizottság e bejelentés kézhezvételétől 
számított három hónapon belül 
megvizsgálja, hogy az adott intézkedés 
megfelel-e az (1) bekezdésnek, és adott 
esetben határozatot fogad el, amelyben 
felkéri az érintett tagállamot az intézkedés 
módosítására vagy hatályon kívül 
helyezésére.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a területükön 
alkalmazandó bármely adatlokalizálási 
követelményekről részletes, online elérhető 
információkat kell közzétenniük egy 
egyedüli online információs ponton, és 
ezeket az információkat rendszeresen 
frissíteniük kell.

(4) A tagállamoknak a területükön 
alkalmazandó bármely adatlokalizálási 
követelményről részletes, online elérhető 
információkat kell közzétenniük egy 
egyedüli információs ponton vagy adott 
esetben egy másik uniós jogi aktus 
alapján létrehozott uniós szintű 
információs ponton, és ezeket az 
információkat rendszeresen frissíteniük 
kell.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot arról, hogy milyen címen 
érhető el a (4) bekezdésben említett 
egyedüli online információs pontjuk. A 
Bizottság az ezekhez az információs 

(5) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot arról, hogy milyen címen 
érhető el a (4) bekezdésben említett 
egyedüli online információs pontjuk. A 
Bizottság az ezekhez az információs 
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pontokhoz vezető hivatkozásokat 
közzéteszi a honlapján.

pontokhoz vezető hivatkozásokat 
közzéteszi a honlapján valamennyi 
adatlokalizálási követelménynek a (4) 
bekezdésben említett rendszeresen 
frissített összesített jegyzékével együtt, 
beleértve az e követelményekről szóló 
tájékoztatást a hivatalos munkanyelvein.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az illetékes hatóság 
minden lehetséges módon megpróbált 
hozzáférést szerezni az adatokhoz, a 7. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően segítséget kérhet egy másik 
tagállam illetékes hatóságától, és a 
megkeresett illetékes hatóságnak a 7. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban segítséget kell nyújtania, 
kivéve, ha az ellentétes a megkeresett 
tagállam közrendjével.

(2) Amennyiben az illetékes hatóság 
nem kap hozzáférést az adatokhoz, miután 
kapcsolatba lépett az adatkezelési 
szolgáltatás felhasználójával, és ha nem 
léteznek az uniós jog vagy nemzetközi 
megállapodások alapján létrehozott 
konkrét együttműködési megállapodások 
az adatcseréről a különböző tagállamok 
illetékes hatóságai között, az említett 
illetékes hatóság a 7. cikkben 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
segítséget kérhet egy másik tagállam 
illetékes hatóságától. A megkeresett 
illetékes hatóságnak ezen eljárással 
összhangban segítséget kell nyújtania.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a segítségkérés 
keretében a kérelmező hatóság hozzáférést 
kér egy természetes vagy jogi személy 
bármilyen létesítményéhez – beleértve az 
adattárolási vagy egyéb adatkezelési 
eszközöket vagy módokat –, akkor a kért 
hozzáférésnek meg kell felelnie az uniós 
vagy tagállami eljárásjognak.

(3) Amennyiben a segítségkérés 
keretében a kérelmező hatóság hozzáférést 
kér egy természetes vagy jogi személy 
bármilyen létesítményéhez – beleértve az 
adatkezelési eszközöket vagy módokat –, 
akkor a kért hozzáférésnek meg kell 
felelnie az uniós jognak, illetve a 
létesítmény vagy az eszköz helye szerinti 
tagállam eljárásjogának.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés csak akkor 
alkalmazandó, ha az uniós jogban vagy 
nemzetközi megállapodások keretében 
nem létezik célzott együttműködési 
mechanizmus a különböző tagállamok 
illetékes hatóságai közötti 
együttműködésre.

törölve

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ösztönzi és segíti 
önszabályozás révén létrejövő uniós szintű 
magatartási kódexek kidolgozását a 
szolgáltatóváltás megkönnyítésének bevált 
módszereiről szóló iránymutatások 
meghatározása, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett 
iránymutatások az adattárolásról vagy 
adatkezelésről szóló szerződések 
megkötése előtt kellően részletes, 
egyértelmű és átlátható információt 
nyújtsanak a foglalkozásszerű 
felhasználóknak a következő kérdésekkel 
kapcsolatban:

(1) A versenyképes adatgazdaság 
megteremtéséhez való hozzájárulás 
érdekében a Bizottság ösztönzi és segíti az 
önszabályozás révén létrejövő uniós szintű 
magatartási kódexek kidolgozását, amelyek 
az átláthatóság elvén alapulnak, és 
amelyek iránymutatásokat határoznak 
meg többek között a következő kérdésekkel 
kapcsolatban:

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) bevált gyakorlatok a 
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szolgáltatóváltás megkönnyítésére és az 
adatok strukturált, általánosan használt, 
átjárható és géppel olvasható 
formátumban történő hordozására, 
beleértve a nyílt szabványú formátumokat, 
ahol ezt megköveteli vagy kéri az adatokat 
megkapó szolgáltató;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alkalmazandó folyamatok, 
technikai követelmények, időkeretek és 
terhek – beleértve az adatokról készült 
bármely biztonsági másolathoz 
kapcsolódó folyamatokat és azok helyét, a 
rendelkezésre álló adatformátumokat és 
adathordozókat, a szükséges IT-
konfigurációt és a minimális 
sávszélességet – abban az esetben, ha egy 
foglalkozásszerű felhasználó az adatait 
egyik szolgáltatótól egy másikhoz kívánja 
átvinni vagy saját informatikai rendszerébe 
szeretné visszavinni; az adathordozási 
folyamat megkezdése előtt szükséges idő, 
valamint az az időtartam, amely alatt az 
adatok hordozhatóak maradnak; azok a 
garanciák, amelyek biztosítják az 
adatokhoz való hozzáférést a szolgáltató 
csődje esetén, valamint

a) minimális tájékoztatási 
követelmények annak biztosítása 
érdekében, hogy az adattárolásról és 
adatkezelésről szóló szerződések 
megkötése előtt a foglalkozásszerű 
felhasználók kellően részletes, egyértelmű 
és átlátható információt kapjanak az 
alkalmazandó folyamatokról, technikai 
követelményekről, időkeretekről és 
díjakról arra az esetre, ha egy 
foglalkozásszerű felhasználó az adatait az 
egyik szolgáltatótól egy másikhoz kívánja 
átvinni vagy saját informatikai rendszerébe 
szeretné visszavinni, és azok a garanciák, 
amelyek biztosítják az adatokhoz való 
hozzáférést a szolgáltató csődje esetén.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatok strukturált, általánosan 
használt és géppel olvasható 
formátumban történő áthelyezésére vagy 
hordozására vonatkozó operatív 
követelmények, amelyek elegendő időt 

törölve



PE624.109/ 22

HU

biztosítanak a felhasználónak az adatok 
áthelyezésére vagy hordozására.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
az (1) bekezdésben említett magatartási 
kódexek valamennyi érintett érdekelt 
féllel, köztük a kis- és középvállalkozások 
és induló innovatív vállalkozások 
szövetségeivel, a felhasználókkal és a 
felhőalapú szolgáltatások nyújtóival 
szoros együttműködésben kerüljenek 
kidolgozásra.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság ösztönzi a szolgáltatókat 
arra, hogy e rendelet alkalmazásának 
kezdetétől számítva egy éven belüli 
ténylegesen hajtsák végre az (1) 
bekezdésben említett magatartási 
kódexekben foglaltakat.

(2) A Bizottság ösztönzi a szolgáltatókat 
arra, hogy [e rendelet kihirdetésének 
időpontja után 12 hónappal]-ig fejezzék 
be az (1) bekezdésben említett magatartási 
kódexek kidolgozását, és [e rendelet 
kihirdetésének időpontja után 24 
hónappal]-ig ténylegesen hajtsák végre 
azokat.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság legkésőbb két évvel e 
rendelet alkalmazásának kezdete után 
ellenőrzi e magatartási kódexek 

törölve
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kidolgozását és eredményes végrehajtását, 
valamint a szolgáltatók általi 
információnyújtás tényleges megtörténtét.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az egyedüli kapcsolattartó pontok 
általános tájékoztatást adnak a 
felhasználóknak e rendeletről, különös 
tekintettel a 6. cikkben említett 
magatartási kódexek kidolgozásáról.

Indokolás

Az egyedüli kapcsolattartó pontok szakismeretét nemcsak a tagállamok és a Bizottság, hanem 
az intézmények és a felhasználók közötti kapcsolatokban is fel lehet használni.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb [a 10. cikk (2) 
bekezdésében említett dátumtól számított 5 
év]-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát és 
a főbb megállapításokról jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

(1) A Bizottság legkésőbb ... [e rendelet 
kihirdetésének időpontját követően 3 évvel 
és 6 hónappal]-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, amelyben értékeli e rendelet 
végrehajtását, különösen az alábbiak 
tekintetében:
a) a rendeletnek a vegyes 
adathalmazokra való alkalmazása, 
különösen a piaci és technológiai 
fejlemények fényében, amelyek bővíthetik 
az adatokkal kapcsolatos anonimitás 
megszüntetésének lehetőségeit;
b) a 4. cikk (1) bekezdésének a 
tagállamok általi alkalmazása, különös 
tekintettel a közbiztonságra vonatkozó 
kivételre; és
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c) a 6. cikkben említett magatartási 
kódexek kidolgozása és tényleges 
végrehajtása, valamint a szolgáltatók 
általi információnyújtás tényleges 
megtörténte.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság ... [6 hónappal e 
rendelet kihirdetésének időpontja után]-ig 
iránymutatásokat tesz közzé a vegyes 
adathalmazok tekintetében az e rendelet 
és az (EU) 2016/679 rendelet 
kölcsönhatásáról.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet a kihirdetését követő 
hat hónap elteltével kell alkalmazni

(2) Ezt a rendeletet a kihirdetését követő 
hat hónap elteltével kell alkalmazni.

A 9. cikk (2a) bekezdését mindazonáltal ... 
[1 nappal e rendelet hatálybalépése után]-
tól/-től kell alkalmazni.


