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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.12.2018 B8-0561/1 

Módosítás  1 

Michał Boni 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0561/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

A személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel a Bizottság megállapítja, 

hogy a kiegészítő szabályok jogilag 

kötelező érvényűek lennének a személyes 

információkat kezelő minden olyan üzleti 

szereplőre nézve, amely megfelelőségi 

határozat alapján az EU-ból személyes 

adatokat kap, és ezért meg kell felelnie az 

említett szabályoknak és tiszteletben kell 

tartania minden kapcsolódó jogot és 

kötelezettséget, valamint hogy ezek mind a 

PPC, mind pedig a japán bíróságok által 

érvényesíthetők lennének. mivel egyes 

japán szakértők megkérdőjelezik a 

kiegészítő szabályok kötelező jellegét; 

M. mivel a kiegészítő szabályok 

jogilag kötelező érvényűek lennének a 

személyes információkat kezelő minden 

olyan üzleti szereplőre nézve, amely az 

EU-ból megfelelőségi határozat alapján 

továbbított személyes adatokat kap, és 

ezért meg kell felelnie az említett 

szabályoknak és tiszteletben kell tartania 

minden kapcsolódó jogot és 

kötelezettséget, valamint hogy e szabályok 

mind a PPC, mind pedig a japán bíróságok 

által érvényesíthetők lennének; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Módosítás  2 

Michał Boni 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0561/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

A személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. megjegyzi, hogy a megfelelőségi 

megállapítás tárgyi hatályát nem 

határozzák meg kellő mértékben a 

végrehajtási határozat tervezetének 1. 

cikkében, mivel az APPI az üzleti és 

feldolgozási tevékenységek számos 

kategóriáját kizárja a tárgyi hatálya alól; 

felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson 

további és részletes tájékoztatást arról, 

hogy az ilyen kizárások milyen hatást 

gyakorolnak a Japánba továbbított uniós 

személyes adatokra, és egyértelműen 

határozza meg a végrehajtási határozat 

tervezete 1. cikkében, hogy az uniós 

személyes adatok milyen típusú 

továbbítása tartozik a megfelelőségi 

határozat hatálya alá, és tüntesse fel azt, 

hogy a személyes adatok manuális 

feldolgozás útján történő továbbítása 

esetén az érintett feldolgozási műveletekre 

akkor kell kiterjednie a hatálynak, ha 

Japánban további elektronikus 

feldolgozásra kerül sor; 

7. megjegyzi, hogy az üzleti és 

feldolgozási tevékenységek azon 

kategóriáit, amelyek nem tartoznak az 

APPI tárgyi hatálya alá, kifejezetten 

kizárták a megfelelőségi megállapítás 

hatálya alól; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Módosítás  3 

Michał Boni 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0561/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

A személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. aggodalommal jegyzi meg, hogy az 

automatizált döntéshozatalt és a 

profilalkotást illetően az uniós jogtól eltérő 

módon sem az APPI, sem a PPC 

iránymutatásai nem tartalmaznak jogi 

rendelkezéseket, és csak bizonyos ágazati 

szabályok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, 

anélkül, hogy átfogó, általános jogi keretet 

és egyben alapvető és erős védelmet 

biztosítanának az automatizált 

döntéshozatallal és profilalkotással 

szemben; felhívja a Bizottságot annak 

bemutatására, hogy a japán adatvédelmi 

keretrendszer hogyan kezeli mindezt úgy, 

hogy egyúttal egyenértékű védelmi szintet 

biztosít; úgy véli, hogy ez különösen 

fontos, tekintettel a Facebook/Cambridge 

Analytica legújabb profilalkotási eseteire; 

17. aggodalommal jegyzi meg, hogy az 

automatizált döntéshozatalt és a 

profilalkotást illetően az uniós jogtól eltérő 

módon sem az APPI, sem a PPC 

iránymutatásai nem tartalmaznak jogi 

rendelkezéseket, és csak bizonyos ágazati 

szabályok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, 

anélkül, hogy átfogó, általános jogi keretet 

és egyben alapvető és erős védelmet 

biztosítanának az automatizált 

döntéshozatallal és profilalkotással 

szemben; emlékeztet azonban arra, hogy 

ezek az ágazati szabályok azokra az 

ágazatokra vonatkoznak, amelyekben az 

ilyen típusú feldolgozás a nemzetközi 

adattovábbítás, például a pénzügyi szektor 

összefüggésében a legfontosabb; 

Or. en 



 

AM\1172107HU.docx  PE631.583v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.12.2018 B8-0561/4 

Módosítás  4 

Michał Boni 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0561/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

A személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. úgy véli, hogy a harmadik fél 

számára történő adattovábbítások esetében 

– bár az APPI rendelkezéseinek és a 

kiegészítő szabályoknak a kombinációja 

magasabb szintű védelmet biztosítana, 

mint az APEC CBPR keretében nyújtott 

védelem – a kiegészítő szabályokban 

foglalt megoldásból, amely az uniós 

érintett előzetes hozzájárulását követeli 

meg a más országban található harmadik 

fél részére történő adattovábbítás esetén, 

hiányoznak olyan lényeges elemek, 

amelyek lehetővé tennék az érintettek 

számára hozzájárulásuk megadását, mivel 

azok nem határozzák meg egyértelműen, 

hogy az általános adatvédelmi rendelet 13. 

cikkével összhangban mi tartozik „az 

érintett hozzájárulására vonatkozó 

döntéséhez szükséges, az adattovábbítás 

körülményeire vonatkozó információk” 

fogalmába, például az adattovábbítás 

rendeltetési helye szerinti harmadik ország; 

megjegyzi továbbá, hogy a végrehajtási 

határozat tervezete nem fejti ki, hogy az 

érintett számára milyen 

következményekkel jár, ha megtagadja a 

személyes adatainak továbbításához 

szükséges hozzájárulás megadását; 

19. felhívja a Bizottságot annak 

tisztázására, hogy a harmadik fél számára 

történő adattovábbítások tekintetében a 

kiegészítő szabályokban foglalt 

megoldásból, amely az uniós érintett 

előzetes hozzájárulását követeli meg a más 

országban található harmadik fél részére 

történő adattovábbítás esetén, hiányoznak 

olyan lényeges elemek, amelyek lehetővé 

tennék az érintettek számára 

hozzájárulásuk megadását, mivel nem 

határozza meg egyértelműen, hogy az 

általános adatvédelmi rendelet 13. cikkével 

összhangban mi tartozik „az érintett 

hozzájárulására vonatkozó döntéséhez 

szükséges, az adattovábbítás 

körülményeire vonatkozó információk” 

fogalmába, például az adattovábbítás 

rendeltetési helye szerinti harmadik ország; 

felhívja a Bizottságot annak további 

pontosítására, hogy az érintett számára 

milyen következményekkel jár, ha 

megtagadja a személyes adatainak 

továbbításához szükséges hozzájárulás 

megadását; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Módosítás  5 

Michał Boni 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0561/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

A személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. megjegyzi, hogy az igazgatási 

szervek birtokában lévő személyes adatok 

védelméről szóló japán jogszabály 

(APPIHAO) értelmében a gazdasági 

szereplők „önkéntes alapon” is 

szolgáltathatnak adatokat a bűnüldöző 

hatóságok számára; rámutat arra, hogy 

erről nem rendelkezik az általános 

adatvédelmi rendelet vagy a rendőrségi 

irányelv, és aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy esetleg a jogszabály nem felel meg 

annak az előírásnak, amely „lényegi 

egyenértékűséget” ír elő az általános 

adatvédelmi rendelettel; 

23. megjegyzi, hogy az igazgatási 

szervek birtokában lévő személyes adatok 

védelméről szóló japán jogszabály 

(APPIHAO) értelmében a gazdasági 

szereplők „önkéntes alapon” is 

szolgáltathatnak adatokat a bűnüldöző 

hatóságok számára; rámutat arra, hogy 

erről nem rendelkezik az általános 

adatvédelmi rendelet vagy a rendőrségi 

irányelv, és felhívja a Bizottságot annak 

értékelésére, hogy ez megfelel-e annak az 

előírásnak, amely „lényegi 

egyenértékűséget” ír elő az általános 

adatvédelmi rendelettel; 

Or. en 



 

AM\1172107HU.docx  PE631.583v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.12.2018 B8-0561/6 

Módosítás  6 

Michał Boni 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0561/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

A személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. tisztában van azokkal 

sajtóbeszámolókkal, amelyek szerint a 

jelfelderítéssel foglalkozó japán 

igazgatóság (DFS) „mintegy 1 700 embert 

foglalkoztat, és legalább hat olyan felderítő 

létesítménnyel rendelkezik, amelyek a nap 

24 órájában a telefonhívások, az e-mailek 

és más kommunikációs formák 

lehallgatását végzik”1; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy a válogatás nélküli tömeges 

megfigyelés ezen elemét még csak meg 

sem említik a végrehajtási határozat 

tervezetében; felhívja a Bizottságot, hogy 

nyújtson be több információt a Japánban 

folyó tömeges megfigyelésről; súlyos 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy ez 
a tömeges megfigyelés nem felel meg az 

Európai Bíróság Schrems-ügyben hozott 

ítéletében (C-362/14.) megállapított 

kritériumoknak 

24. tisztában van azokkal 

sajtóbeszámolókkal, amelyek szerint a 

jelfelderítéssel foglalkozó japán 

igazgatóság (DFS), „amely mintegy 1 700 

embert foglalkoztat, és legalább hat olyan 

felderítő létesítménnyel rendelkezik, 

amelyek a nap 24 órájában a 

telefonhívások, az e-mailek és más 

kommunikációs formák lehallgatását 

végzik”1, a japán katonai erők hírszerző 

ügynöksége, amelynek fő feladata többek 

között az ellenséges haderők rádiós és 

műholdas kommunikációjának 

figyelemmel kísérése; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy a válogatás nélküli tömeges 

megfigyelés ezen elemét nem említik meg 

a végrehajtási határozat tervezetében; 

felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 

több információt a Japánban folyó tömeges 

megfigyelésről; megjegyzi azonban, hogy 

a japán kormány kizárta a valamely 

gazdasági szereplő által az adattovábbítást 

követően kezelt személyes adatok tömeges 

és válogatás nélküli, bármely formában 

való gyűjtését, illetve az ilyen adatokhoz 

való hozzáférést; 

1 Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency’ [A japán titkos 

hírszerzés eddig ismeretlen története], The 

Intercept, 2018. május 19., 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

1 Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency’ [A japán titkos 

hírszerzés eddig ismeretlen története], The 

Intercept, 2018. május 19., 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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surveillance-agency/ surveillance-agency/ 

Or. en 
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