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RÖVID INDOKOLÁS

Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok 
védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre 
irányuló európai bizottsági javaslat célja az alapvető jogok és szabadságjogok védelme, 
különösen ami a magánéletnek, a kommunikáció titkosságának és a személyes adatok 
védelmének tiszteletben tartását illeti, de garantálja az elektronikus hírközlési adatok, 
berendezések és szolgáltatások Unión belüli szabad mozgását is.

Az előadó általánosságban támogatja a Bizottság javaslatát, különösen azt, hogy azt a 
technológiai innovációhoz és az új kommunikációs eszközökhöz kell igazítani annak 
érdekében, hogy a jogszabály teljesítse céljait és a célnak megfelelő legyen.

Szabad adatáramlás és a személyes adatok védelme az Unióban

Az előadó üdvözli, hogy a jogszabály típusa irányelvről rendeletre változik. A korábbi 
irányelv végrehajtása során eltérések mutatkoztak a végrehajtás és a jogértelmezés terén. Az 
előadó ezért úgy véli, hogy a rendelet jobb eszköz a természetes és jogi személyek 
kommunikációja során a személyes adatok védelmének biztosítására és a szabad adatáramlás 
Unión belüli megvédésére. Az előadó azonban úgy véli, hogy az Európai Adatvédelmi 
Testületnek fontosabb szerepet kell játszania e rendelet egységes végrehajtásának 
biztosításában, különösen azzal, hogy iránymutatásokat és véleményeket bocsát ki, az (EU) 
2016/679 rendeletben foglalt egységességi mechanizmusra építve. Ezenkívül az előadó 
üdvözli az adatvédelmi hatóságoknak e rendelet végrehajtása terén adott feladatot, miközben 
hangsúlyozza, hogy az adatvédelemnek egyre inkább átfogó kérdéssé kell válnia, és minden 
hatóságnak együtt kell működnie ebből a célból, szükség esetén technikai segítséget nyújtva 
az adatsilók lebontásához.

Hatály  

Az előadó támogatja e rendelet hatályának kiterjesztését a hálózatsemleges online 
szolgáltatásokra, tekintettel e szolgáltatásoknak a kommunikáció lehetővé tétele terén 
betöltött egyre növekvő szerepére, valamint a javasolt rendelet összekapcsolását az Európai 
Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelvjavaslatban szereplő 
fogalommeghatározásokkal. Az előadó hangsúlyozza azonban, hogy biztosítani kell a 
kódexben és az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletben szereplő 
fogalommeghatározások következetességét és egységességét a joghézagok kiküszöbölése, 
valamint azon kockázat elkerülése érdekében, hogy egyes rendelkezések bizonyos típusú 
szolgáltatásokra ne legyenek alkalmazhatók.  

Technológiasemlegesség

Az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát és arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megpróbálja kezelni a „hozzájárulásba való belefáradás” összetett kérdését, valamint azt, 
hogy felhasználóbarátabb módokat kell találni a végfelhasználók tájékoztatására, és arra, hogy 
választási lehetőségeket kapjanak a magánéletükre vonatkozó adatok védelme tekintetében. 
Az előadó azonban úgy ítéli meg, hogy a Bizottság javaslata túlságosan a weboldalakra 
összpontosít, miközben a tendencia egyre inkább az alkalmazások, a dolgok internete stb. 
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irányába mutat. A javasolt megoldások túlságosan a böngészőkre összpontosítanak, ami azzal 
a kockázattal jár, hogy a rendelet nem állja majd ki az idő próbáját. A javaslat továbbá élesen 
megkülönbözteti a belső sütiket és harmadik felek sütijeit. Az előadó úgy véli, hogy ez a 
megkülönböztetés nem jövőbiztos a digitális ágazat gyors innovációjának fényében, amelynek 
során a belső sütik később harmadik felektől származó sütiként gyűjthetnek adatokat, vagy az 
egyéb nyomkövetési technikák már nem belső sütiken vagy harmadik felek sütijein alapulnak. 
A sütik adatvédelemre gyakorolt hatását inkább a süti céljai alapján kellene vizsgálni, például 
az alapján, hogy az információgyűjtés célja a magatartáson alapuló marketing-e és több 
eszközön alkalmazzák-e, illetve a gyűjtött információ típusa és az összegyűjtött információ 
megosztásának módja alapján. Az előadó ezért úgy véli, hogy nem a belső sütik és harmadik 
felek sütijei közötti szigorú megkülönböztetés a leghatékonyabb. A felhasználót jobban 
kellene tájékoztatni, a sütik működésének átláthatóbbnak kellene lennie, és a felhasználónak 
lehetőséget kellene kapnia, hogy döntsön a sütik elfogadásáról.

Értesítés és szabványosított ikonok

Az előadó nem támogatja a végberendezés által kibocsátott adatok gyűjtésének lehetőségét 
másik eszközhöz vagy hálózati berendezéshez való kapcsolódás lehetővé tétele céljából, 
amennyiben a felhasználók tájékoztatásra kerülnek arról, hogy nyomkövetési területről van 
szó. Ez a rendelkezés annak kockázatával jár, hogy félelmet és szorongást kelt a 
végfelhasználókban anélkül, hogy tényleges és gyakorlati lehetőséget biztosítana számukra 
arra, hogy kérjék a nyomkövetés megszüntetését.  

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamoknak e rendelet 
keretein belül lehetőséget kell adni arra, 
hogy olyan nemzeti rendelkezéseket 
tartsanak fenn vagy vezessenek be, 
amelyek bővebben kifejtik és tovább 
pontosítják e rendelet szabályainak 
alkalmazását azok hatékony végrehajtása 
és értelmezése érdekében. A 
tagállamoknak tehát ezt a mozgásteret úgy 
kell kezelniük, hogy fennmaradjon a 
magánélet és a személyes adatok védelme, 
valamint az elektronikus hírközlési adatok 
szabad áramlása közötti egyensúly.

(7) Az Európai Adatvédelmi 
Testületnek e rendelet keretein belül 
szükség esetén iránymutatásokat és 
véleményeket kell kibocsátania, amelyek 
tovább pontosítják e rendelet szabályainak 
alkalmazását azok hatékony végrehajtása 
és értelmezése érdekében. Ezen 
iránymutatásoknak és véleményeknek 
figyelembe kell venniük e rendelet kettős 
célját, ezért fent kell tartaniuk a magánélet 
és a személyes adatok védelme, valamint 
az elektronikus hírközlési adatok szabad 
áramlása közötti egyensúlyt.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) E rendelet alkalmazásában a nem 
az Unióban letelepedett, elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóknak uniós képviselőt kell 
kijelölniük. A képviselőt írásban kell 
kijelölni. A képviselő megegyezhet az
(EU) 2016/679 rendelet1a 27. cikke 
alapján kijelölt képviselővel.

___________

1a 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 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kommunikációs célokra használt 
szolgáltatások és az azokat biztosító 
technikai eszközök jelentős fejlődésen 
mentek keresztül. A végfelhasználók a 
hagyományos hangtelefon-, 
szövegesüzenet (SMS-)küldő és 
elektronikus levéltovábbítási szolgáltatások 
helyett egyre inkább a funkcionálisan 
egyenértékű online szolgáltatásokat, 
például a internetes hangtovábbítási 
(VoIP), üzenetküldési és webalapú e-mail-
szolgáltatásokat veszik igénybe. Annak 

(11) A kommunikációs célokra használt 
szolgáltatások és az azokat biztosító 
technikai eszközök jelentős fejlődésen 
mentek keresztül. A végfelhasználók a 
hagyományos hangtelefon-, 
szövegesüzenet (SMS-)küldő és 
elektronikus levéltovábbítási szolgáltatások 
helyett egyre inkább a funkcionálisan 
egyenértékű online szolgáltatásokat, 
például a internetes hangtovábbítási 
(VoIP), üzenetküldési és webalapú e-mail-
szolgáltatásokat veszik igénybe. Annak 
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érdekében, hogy a funkcionálisan 
egyenértékű szolgáltatásokat igénybe vevő 
végfelhasználóknak is hatékony és egyenlő 
védelmet biztosítson, ez a rendelet az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokon az 
[Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv24] -ben megadott 
fogalommeghatározást érti. Az említett 
meghatározásba nem csupán az internet-
hozzáférést biztosító szolgáltatások, 
valamint a részben vagy egészében 
jeltovábbításban álló szolgáltatások 
tartoznak bele, hanem a személyközi 
kommunikációs (számfüggő vagy 
számfüggetlen) szolgáltatások, például az 
internetes hangtovábbítási (VoIP), 
üzenetküldési és webalapú e-mail-
szolgáltatások is. A hírközlés 
titkosságának védelme a más 
szolgáltatásokat kiegészítő, személyközi 
kommunikációt lehetővé tevő 
szolgáltatások esetében is elengedhetetlen, 
vagyis az ilyen, kommunikációs 
funkcióval rendelkező szolgáltatások is e 
rendelet hatálya alá tartoznak.

érdekében, hogy a funkcionálisan 
egyenértékű szolgáltatásokat igénybe vevő 
végfelhasználóknak is hatékony és egyenlő 
védelmet biztosítson, ez a rendelet az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokon az 
[Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv24] -ben megadott 
fogalommeghatározást érti. Az említett 
meghatározásba nem csupán az internet-
hozzáférést biztosító szolgáltatások, 
valamint a részben vagy egészében 
jeltovábbításban álló szolgáltatások 
tartoznak bele, hanem a személyközi 
kommunikációs (számfüggő vagy 
számfüggetlen) szolgáltatások, például az 
internetes hangtovábbítási (VoIP), 
üzenetküldési és webalapú e-mail-
szolgáltatások is.

_________________ _________________

24 A Bizottság javaslata – Az Európai 
Parlament és a Tanács irányelve az Európai 
Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról (jogszabály-átdolgozás) 
(COM/2016/0590 final – 2016/0288 
(COD)).

24 A Bizottság javaslata – Az Európai 
Parlament és a Tanács irányelve az Európai 
Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról (jogszabály-átdolgozás) 
(COM/2016/0590 final – 2016/0288 
(COD)).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az összekapcsolt eszközök és 
berendezések egyre inkább elektronikus 
hírközlő hálózatokon (a dolgok internetén) 
keresztül kommunikálnak egymással. A 
berendezések közötti kommunikáció 
továbbítása a jelek hálózati továbbításával 

(12) Az összekapcsolt eszközök és 
berendezések egyre inkább elektronikus 
hírközlő hálózatokon (a dolgok internetén) 
keresztül kommunikálnak egymással. A 
berendezések közötti kommunikáció 
továbbítása a jelek hálózati továbbításával 
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jár, azaz rendszerint elektronikus hírközlési 
szolgáltatásnak minősül. Annak érdekében, 
hogy biztosítani tudja a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogok teljes 
körű védelmét és a hírközlés titkosságát, 
valamint hogy elősegítse a dolgok 
internetének megbízható és biztonságos 
megvalósulását a digitális egységes piacon, 
fontos tisztázni, hogy ez a rendelet a 
berendezések közötti kommunikáció 
továbbítására is vonatkozik. A titkosság e 
rendeletben lefektetett elvét tehát a 
berendezések közötti kommunikáció 
továbbítása esetében is érvényesíteni kell. 
Külön biztosítékok elfogadására ágazati 
jogszabályok – például a 2014/53/EU 
irányelv – révén is sor kerülhet.

jár, azaz rendszerint elektronikus hírközlési 
szolgáltatásnak minősül. Annak érdekében, 
hogy biztosítani tudja a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogok teljes 
körű védelmét és a hírközlés titkosságát, 
valamint hogy elősegítse a dolgok 
internetének megbízható és biztonságos 
megvalósulását a digitális egységes piacon, 
fontos tisztázni, hogy ez a rendelet a 
berendezések közötti kommunikáció 
továbbítására is vonatkozik. A titkosság e 
rendeletben lefektetett elvét tehát a 
berendezések közötti kommunikáció 
továbbítása esetében is érvényesíteni kell. 
Nem kell azonban alkalmazni a 
berendezések közötti olyan 
kommunikációra, amely nincs hatással a 
magánélet tiszteletben tartására vagy a 
hírközlés bizalmas jellegére, mint például 
a hálózat elemei (kiszolgálók, kapcsolók) 
közötti továbbítás. Külön biztosítékok 
elfogadására ágazati jogszabályok –
például a 2014/53/EU irányelv – révén is 
sor kerülhet.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az intelligens közlekedési 
rendszerekkel kapcsolatban a 
kommunikációs adatok tekintetében 
további védelemre van szükség e 
rendeletben, mivel az összekapcsolt autók 
a felhasználókra vonatkozó személyes 
adatokat hoznak létre, továbbítanak és 
tárolnak. A fogyasztók magánéletének 
védelmét garantálni kell az összekapcsolt 
járművekben, mert harmadik felek 
hozzáférnek a vezetőkkel és a vezetéssel 
kapcsolatos adatokhoz, és felhasználják 
azokat.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyors és hatékony, vezeték 
nélküli technológiák fejlődése nyomán az 
internet- nyilvános vagy részben privát 
pontokról (hotspotokról) , vezeték nélküli 
hálózatokon keresztül egyre könnyebben 
elérhető bárki számára a települések 
bizonyos pontjain, így például az 
áruházakban, bevásárlóközpontokban és
kórházakban. Az ilyen hálózatokon 
keresztül továbbított kommunikáció 
titkosságát biztosítani kell, amennyiben 
meghatározatlan végfelhasználói csoportok 
férhetnek hozzá a hírközlő hálózatokhoz. 
Az, hogy a vezeték nélküli elektronikus 
hírközlési szolgáltatások más 
szolgáltatások kiegészítő szolgáltatásai is 
lehetnek, nem akadályozhatja meg a 
hírközlési adatok titkosságának védelmét, 
illetve e rendelet alkalmazását. Ezt a 
rendeletet ezért az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat és a nyilvános hírközlő 
hálózatokat igénybe vevő elektronikus 
hírközlési adatokra szintén alkalmazni kell. 
Ez a rendelet azonban nem alkalmazandó a 
végfelhasználók zárt csoportjaira, például a 
vállalati hálózatokra, amelyeket az adott 
vállalat tagjai érhetnek csak el.

(13) A gyors és hatékony, vezeték 
nélküli technológiák fejlődése nyomán az 
internet – nyilvános vagy részben privát 
pontokról (hotspotokról) – vezeték nélküli 
hálózatokon keresztül egyre könnyebben 
elérhető bárki számára a települések 
bizonyos pontjain, így például az 
áruházakban, bevásárlóközpontokban, 
repülőtereken, szállodákban, 
egyetemeken, kórházakban vagy egyéb 
ilyen internetelérési pontokon. Az ilyen 
hálózatokon keresztül továbbított 
kommunikáció titkosságát biztosítani kell, 
amennyiben meghatározatlan 
végfelhasználói csoportok férhetnek hozzá 
a hírközlő hálózatokhoz. Az, hogy a 
vezeték nélküli elektronikus hírközlési 
szolgáltatások más szolgáltatások 
kiegészítő szolgáltatásai is lehetnek, nem 
akadályozhatja meg a hírközlési adatok 
titkosságának védelmét, illetve e rendelet 
alkalmazását. Ezt a rendeletet ezért az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat és 
a nyilvános hírközlő hálózatokat igénybe 
vevő elektronikus hírközlési adatokra 
szintén alkalmazni kell. Ez a rendelet 
azonban nem alkalmazandó a 
végfelhasználók zárt csoportjaira, például a 
vállalati hálózatokra, amelyeket csak az 
adott vállalat tagjai érhetnek el. A 
jelszókérés önmagában nem tekinthető 
végfelhasználók zárt csoportjához való 
hozzáférés biztosításának, ha 
végfelhasználók meghatározatlan 
csoportja kap hozzáférést.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az elektronikus hírközlési adatok 
fogalmát kellően átfogóan, 
technológiasemleges módon kell 
meghatározni, és bele kell foglalni minden 
olyan, a továbbított vagy cserélt 
tartalommal (az elektronikus hírközlés 
tartalmával) kapcsolatos információt, 
valamint az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat igénybe vevő 
végfelhasználóval kapcsolatos információt, 
amelyet elektronikus hírközlési tartalom 
továbbítása, terjesztése vagy cseréje 
céljából kezelnek; idetartoznak a 
kommunikáció feladójának és 
címzettjének, valamint a kommunikáció 
földrajzi helyének, dátumának, 
időpontjának, időtartamának és típusának 
nyomon követésére vagy azonosítására 
szolgáló adatok. Függetlenül attól, hogy az 
ilyen jelek és a kapcsolódó adatok 
továbbítása kábeles, rádióhullámos, optikai 
vagy elektromágneses formában, azaz 
például műholdas hálózatokon, vezetékes 
hálózatokon, rögzített (vonal- vagy 
csomagkapcsolt, például internetes) vagy 
mobil földi hálózatokon, illetve elektromos 
vezetékrendszereken keresztül történik-e, 
az ilyen jelekhez kapcsolódó adatok 
elektronikus hírközlési metaadatoknak 
tekintendők, és e rendelet rendelkezései 
vonatkoznak rájuk. Az elektronikus 
hírközlési metaadatok között az adott 
szolgáltatásra való előfizetés részét képező 
információk is szerepelhetnek, ha ezeket az 
információkat az elektronikus hírközlés 
tartalmának továbbítása, terjesztése vagy 
cseréje céljából kezelik.

(14) Az elektronikus hírközlési adatok 
fogalmát kellően átfogóan, 
technológiasemleges módon kell 
meghatározni, és bele kell foglalni minden 
olyan, a továbbított vagy cserélt 
tartalommal (az elektronikus hírközlés 
tartalmával) kapcsolatos információt, 
valamint az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat igénybe vevő 
végfelhasználóval kapcsolatos információt, 
amelyet elektronikus hírközlési tartalom 
továbbítása, terjesztése vagy cseréje 
céljából kezelnek; idetartoznak a 
kommunikáció feladójának és 
címzettjének, valamint a kommunikáció 
földrajzi helyének, dátumának, 
időpontjának, időtartamának és típusának 
nyomon követésére vagy azonosítására 
szolgáló adatok. Magában kell foglalnia 
továbbá helymeghatározó adatokat, 
például a végberendezés tényleges vagy 
kikövetkeztetett helyére, vagy azon 
végberendezés helyére vonatkozóan, 
amelyről vagy amelyre a telefonhívást 
vagy internetkapcsolatot kezdeményezték, 
vagy arra a wifi hozzáférési pontra 
(hotspotra) vonatkozóan, amelyhez az 
eszköz kapcsolódik, valamint a 
végfelhasználók végberendezésének 
azonosításához szükséges adatokat.
Függetlenül attól, hogy az ilyen jelek és a 
kapcsolódó adatok továbbítása kábeles, 
rádióhullámos, optikai vagy 
elektromágneses formában, azaz például 
műholdas hálózatokon, vezetékes 
hálózatokon, rögzített (vonal- vagy 
csomagkapcsolt, például internetes) vagy 
mobil földi hálózatokon, illetve elektromos 
vezetékrendszereken keresztül történik-e, 
az ilyen jelekhez kapcsolódó adatok 
elektronikus hírközlési metaadatoknak 
tekintendők, és e rendelet rendelkezései 
vonatkoznak rájuk. Az elektronikus 
hírközlési metaadatok között az adott 
szolgáltatásra való előfizetés részét képező 
információk is szerepelhetnek, ha ezeket az 
információkat az elektronikus hírközlés 
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tartalmának továbbítása, terjesztése vagy 
cseréje céljából kezelik.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 a) Az adatok anonimitását további 
védelmi és titkosítási rétegnek kell 
tekinteni. Lehetőség szerint 
rendelkezéseket kell bevezetni az adatok 
alapértelmezett anonimizálására. Ezekhez 
az eljárásokhoz teszteknek kell 
kapcsolódniuk, amelyek az anonimitás 
bizonyítékául szolgálnak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kommunikáció tárolására 
vonatkozó tilalomnak nem célja, hogy 
ezeknek az adatoknak bármilyen 
automatikus, közbenső és átmeneti 
tárolását tiltsa, amennyiben az ilyen 
tárolásra kizárólag az elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztül történő továbbítás 
céljával kerül sor. A rendelet az 
elektronikus hírközlési adatok olyan célú 
kezelését sem tiltja, amellyel az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
biztonságát és folytonosságát, többek 
között a biztonságot fenyegető veszélyek, 
például a rosszindulatú szoftverek 
jelenlétének ellenőrzését vagy a 
metaadatok kezelését biztosítják, így 
garantálva a szolgáltatás paramétereinek, 
úgymint késleltetés, késleltetésingadozás 
stb., szükséges minőségét.

(16) A kommunikáció tárolására 
vonatkozó tilalomnak nem célja, hogy 
ezeknek az adatoknak bármilyen 
automatikus, közbenső és átmeneti 
tárolását tiltsa, amennyiben az ilyen 
tárolásra kizárólag az elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztül történő továbbítás 
céljával kerül sor. A rendelet az 
elektronikus hírközlési adatok olyan célú 
kezelését sem tiltja, amellyel az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások és 
hálózatok biztonságát, bizalmas jellegét, 
integritását, hozzáférhetőségét, 
hitelességét és folytonosságát, többek 
között a biztonságot fenyegető veszélyek, 
például a rosszindulatú szoftverek 
jelenlétének ellenőrzését vagy a 
metaadatok kezelését biztosítják, így 
garantálva a szolgáltatás paramétereinek, 
úgymint késleltetés, késleltetésingadozás 
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stb., szükséges minőségét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az elektronikus hírközlési adatok 
kezelése a vállalkozások, a fogyasztók és a 
társadalom egésze szempontjából hasznos 
lehet. Ez a rendelet a 2002/58/EK 
irányelvhez képest több lehetőséget biztosít 
az elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára ahhoz, hogy 
kezelhessék az elektronikus hírközlési 
metaadatokat, amennyiben a 
végfelhasználók hozzájárulnak ehhez. A 
végfelhasználók azonban igen nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a 
kommunikációjuk, egyebek mellett az 
online tevékenységeik titkosságának, és 
ellenőrzésük alatt kívánják tartani az 
elektronikus hírközlési adataiknak a 
kommunikáció lebonyolításától eltérő 
célokra való felhasználását. A rendeletnek 
ennélfogva elő kell írnia az elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
számára, hogy szerezzék meg a 
végfelhasználók hozzájárulását az 
elektronikus hírközlési metaadatok 
kezelésére vonatkozóan – az eszköz helyét 
meghatározó, a szolgáltatáshoz való 
hozzáférés és az azzal való kapcsolat 
biztosítása és fenntartása céljából 
létrehozott adatokat is ideértve. Az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
való felhasználástól eltérő célokra 
létrehozott helymeghatározó adatok nem 
tekinthetők metaadatnak. Az elektronikus 
hírközlési metaadatok kereskedelmi 
felhasználásának minősül például, ha az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók hőtérképeket hoznak 
létre, azaz az adatok grafikus ábrázolása 
révén színekkel jelzik az egyének 
jelenlétét. Annak érdekében, hogy egy 

(17) Az elektronikus hírközlési adatok 
kezelése a vállalkozások, a fogyasztók és a 
társadalom egésze szempontjából hasznos 
lehet. Ez a rendelet a 2002/58/EK 
irányelvhez képest több lehetőséget biztosít 
az elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók számára ahhoz, hogy 
kezelhessék az elektronikus hírközlési 
metaadatokat, amennyiben a 
végfelhasználók hozzájárulnak ehhez. A 
végfelhasználók azonban igen nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a 
kommunikációjuk, egyebek mellett az 
online tevékenységeik titkosságának, és 
ellenőrzésük alatt kívánják tartani az 
elektronikus hírközlési adataiknak a 
kommunikáció lebonyolításától eltérő 
célokra való felhasználását. A rendeletnek 
ennélfogva elő kell írnia az elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
számára, hogy szerezzék meg a 
végfelhasználók hozzájárulását az 
elektronikus hírközlési metaadatok 
kezelésére vonatkozóan – az eszköz helyét 
meghatározó, a szolgáltatáshoz való 
hozzáférés és az azzal való kapcsolat 
biztosítása és fenntartása céljából 
létrehozott adatokat is ideértve. Az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
való felhasználástól eltérő célokra 
létrehozott helymeghatározó adatok nem 
tekinthetők metaadatnak. Az elektronikus 
hírközlési metaadatok kereskedelmi 
felhasználásának minősül például, ha az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatók hőtérképeket hoznak 
létre, azaz az adatok grafikus ábrázolása 
révén színekkel jelzik az egyének 
jelenlétét. Annak érdekében, hogy egy 
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bizonyos ideig bizonyos irányokban meg 
lehessen jeleníteni a forgalmi 
helyváltozásokat, azonosítót kell használni, 
amely az egyének helyzetét adott 
időszakokhoz rendeli. Anonim adatok 
használata esetén azonban hiányozna ez az 
azonosító, ezért az említett 
helyváltozásokat nem lehetne 
megjeleníteni. Az elektronikus hírközlési 
metaadatok ilyen jellegű felhasználása 
például segítheti a közigazgatási szerveket 
és közösségi közlekedési szolgáltatókat 
abban, hogy meghatározzák a meglévő 
struktúra használata és terheltsége alapján, 
hogy hol van szükség új infrastruktúra 
fejlesztésére. Amennyiben az elektronikus 
hírközlési metaadatok kezelésének –
különösen új technológiákat alkalmazó –
típusa az adatkezelés jellegére, hatókörére, 
körülményére és céljára is tekintettel 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, adatvédelmi 
hatásvizsgálatot kell végezni, és adott 
esetben konzultációt kell folytatni a 
felügyeleti hatósággal az adatkezelést 
megelőzően, az (EU) 2016/679 rendelet 35. 
és 36. cikkének megfelelően.

bizonyos ideig bizonyos irányokban meg 
lehessen jeleníteni a forgalmi 
helyváltozásokat, azonosítót kell használni, 
amely az egyének helyzetét adott 
időszakokhoz rendeli. Anonim adatok 
használata esetén azonban hiányozna ez az 
azonosító, ezért az említett 
helyváltozásokat nem lehetne 
megjeleníteni. Az elektronikus hírközlési 
metaadatok ilyen jellegű felhasználása 
például segítheti a közigazgatási szerveket 
és közösségi közlekedési szolgáltatókat 
abban, hogy meghatározzák a meglévő 
struktúra használata és terheltsége alapján, 
hogy hol van szükség új infrastruktúra 
fejlesztésére. Amennyiben az elektronikus 
hírközlési metaadatok kezelésének –
különösen új technológiákat alkalmazó –
típusa az adatkezelés jellegére, hatókörére, 
körülményére és céljára is tekintettel 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, adatvédelmi 
hatásvizsgálatot kell végezni, és adott 
esetben konzultációt kell folytatni a 
felügyeleti hatósággal az adatkezelést 
megelőzően, az (EU) 2016/679 rendelet 35. 
és 36. cikkének megfelelően. A 
metaadatoknak a gyűjtésük eredeti 
céljától eltérő célokra történő további 
kezelését csak olyan esetekben szabad 
megengedni, ahol az adatkezelés 
összeegyeztethető az engedélyezett eredeti 
céllal, és arra külön garanciák 
vonatkoznak, különös tekintettel az (EU) 
2016/679 rendelet 6. cikkének (4) 
bekezdésében előírt álnevesítésre.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektronikus hírközlés 
tartalmára jellegéből adódóan a Charta 7. 
cikkével összhangban védett, a polgárok 

(19) Az elektronikus hírközlés 
tartalmára jellegéből adódóan a Charta 7. 
cikkével összhangban védett, a polgárok 
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magán- és családi életének, otthonának és 
kommunikációjának tiszteletben tartásához 
fűződő alapvető jog vonatkozik. Az 
elektronikus hírközlés tartalmának 
bárminemű megzavarása csak nagyon 
világosan meghatározott körülmények 
között, meghatározott célokra és 
visszaélések megakadályozására alkalmas 
biztosítékok szavatolásával 
engedélyezhető. Ez a rendelet lehetőséget 
biztosít az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
számára az elektronikus hírközlési adatok 
továbbítás során történő kezelésére az 
összes érintett végfelhasználó 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával. 
Ilyen jellegű szolgáltatás lehet például az 
e-mailek szűrése bizonyos előre 
meghatározott tartalmak eltávolítása 
céljából. A hírközlés tartalmának bizalmas 
jellege miatt a rendelet vélelmezi, hogy az 
ilyen adattartalom kezelése nagy 
kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen 
adatok kezelése esetén az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások szolgáltatójának 
az adatkezelést megelőzően egyeztetnie 
kell a felügyeleti hatósággal. Ezt a 
konzultációt az (EU) 2016/679 rendelet 36. 
cikkének (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően kell lefolytatni. A vélelem 
nem vonatkozik az olyan adattartalmak 
kezelésére, amelyek a végfelhasználó által 
igényelt szolgáltatás teljesítéséhez 
szükségesek, amennyiben a végfelhasználó 
hozzájárult az adatkezeléshez, és az a 
szolgáltatás céljából, illetve az ahhoz 
feltétlenül szükséges, illetve azzal arányos 
ideig zajlik. Miután a végfelhasználó 
elküldi az elektronikus hírközlés tartalmát, 
és a címzett végfelhasználó(k) 
fogadja/fogadják, a végfelhasználó(k), 
illetve az általuk adatrögzítéssel és -
tárolással megbízott harmadik felek 
rögzíthetik vagy tárolhatják az ilyen 
adatokat. Az adatok bárminemű 
kezelésének az (EU) 2016/679 rendelettel 
összhangban kell történnie.

magán- és családi életének, otthonának és 
kommunikációjának tiszteletben tartásához 
fűződő alapvető jog vonatkozik. Az 
elektronikus hírközlés tartalmának 
bárminemű megzavarása csak nagyon 
világosan meghatározott körülmények 
között, meghatározott célokra és 
visszaélések megakadályozására alkalmas 
biztosítékok szavatolásával 
engedélyezhető. Ez a rendelet lehetőséget 
biztosít az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
számára az elektronikus hírközlési adatok 
továbbítás során történő kezelésére az 
összes érintett végfelhasználó 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával. 
Ilyen jellegű szolgáltatás lehet például az 
e-mailek szűrése bizonyos előre 
meghatározott tartalmak eltávolítása 
céljából. A csak személyes vagy otthoni 
tevékenységet végző felhasználók részére 
nyújtott szolgáltatásoknál, például 
szöveget beszéddé alakító 
szolgáltatásoknál, a postafiók kezelésénél 
vagy a kéretlen elektronikus hirdetéseket 
szűrő szolgáltatásoknál elegendőnek kell 
lennie a szolgáltatást kérő végfelhasználó 
hozzájárulásának. A hírközlés tartalmának 
bizalmas jellege miatt a rendelet vélelmezi, 
hogy az ilyen adattartalom kezelése nagy 
kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen 
adatok kezelése esetén az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások szolgáltatójának 
az adatkezelést megelőzően egyeztetnie 
kell a felügyeleti hatósággal. Ezt a 
konzultációt az (EU) 2016/679 rendelet 36. 
cikkének (2) és (3) bekezdésének 
megfelelően kell lefolytatni. A vélelem 
nem vonatkozik az olyan adattartalmak 
kezelésére, amelyek a végfelhasználó által 
igényelt szolgáltatás teljesítéséhez 
szükségesek, amennyiben a végfelhasználó 
hozzájárult az adatkezeléshez, és az a 
szolgáltatás céljából, illetve az ahhoz 
feltétlenül szükséges, illetve azzal arányos 
ideig zajlik. Miután a végfelhasználó 
elküldi az elektronikus hírközlés tartalmát, 
és a címzett végfelhasználó(k) 
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fogadja/fogadják, a végfelhasználó(k), 
illetve az általuk adatrögzítéssel és -
tárolással megbízott harmadik felek 
rögzíthetik vagy tárolhatják az ilyen 
adatokat. Az adatok bárminemű 
kezelésének az (EU) 2016/679 rendelettel 
összhangban kell történnie. Amennyiben a 
hírközlési adatokat harmadik fél tárolja, 
ennek a harmadik félnek az egész 
folyamat során alkalmazott, naprakész 
biztonsági intézkedésekkel, például 
titkosítással kell védenie minden olyan 
információt, amelynek kezelése nem 
szükséges a végfelhasználó által kért 
szolgáltatás nyújtásához.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tájékoztatással és a 
végfelhasználók hozzájárulásának 
megszerzésével kapcsolatos módszereket a 
lehető legfelhasználóbarátabb módon kell 
kialakítani. Mivel széles körben elterjedt a 
nyomkövető sütik és egyéb nyomkövető 
technológiák használata, a szolgáltatók 
egyre többször kérik a felhasználókat ilyen 
sütik végberendezéseken történő tárolására. 
Emiatt elszaporodtak a felhasználók 
hozzájárulását kérő üzenetek. Megoldást 
jelenthet a problémára, ha a felhasználók 
technikai eszközök használatával, például 
átlátható és felhasználóbarát beállítások 
révén adhatnak hozzájárulást a 
nyomkövető technológiák használatához. 
A rendeletnek ezért rendelkeznie kell arról, 
hogy a hozzájárulás a böngészők és egyéb 
alkalmazások megfelelő beállításainak 
használatával is kifejezhető legyen. 
Azoknak a beállításoknak, amelyeket a 
végfelhasználó a böngésző vagy más 
alkalmazás általános adatvédelmi 
beállításaiban megadott, bármilyen 
harmadik fél vonatkozásában kötelezőnek 

(22) A tájékoztatással és a 
végfelhasználók hozzájárulásának 
megszerzésével kapcsolatos módszereket 
egyértelműen és felhasználóbarát módon 
kell kialakítani. Mivel széles körben 
elterjedt a nyomkövető sütik és egyéb 
nyomkövető technológiák használata, a 
szolgáltatók egyre többször kérik a 
felhasználókat ilyen sütik 
végberendezéseken történő tárolására. 
Emiatt a felhasználókat elárasztják a 
hozzájárulásukat kérő üzenetek. 
Megoldást jelenthet a problémára, ha a 
felhasználók technikai eszközök 
használatával, például átlátható és 
felhasználóbarát beállítások révén adhatnak 
hozzájárulást a nyomkövető technológiák 
használatához. A rendeletnek ezért 
rendelkeznie kell arról, hogy a hozzájárulás 
a böngészők és egyéb alkalmazások 
megfelelő műszaki beállításainak 
használatával is kifejezhető legyen. 
Azoknak a beállításoknak, amelyeket a 
végfelhasználó a böngésző vagy más 
alkalmazás általános adatvédelmi 
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és érvényesíthetőnek kell lenniük. A 
webböngésző olyan szoftveres 
alkalmazástípus, amely lehetővé teszi az 
adatok interneten való lekérdezését és 
megjelenítését. Ugyanilyen funkciókat 
látnak el a például híváskezdeményezésre 
és -fogadásra, illetve üzenetküldésre, 
valamint navigációra használható 
alkalmazások. A weboldal és a 
végfelhasználó közötti kommunikáció 
javát webböngészők közvetítik. Ebből a 
szempontból kiemelt szerepük van abban, 
hogy aktívan segítsék a végfelhasználót a 
végberendezésen fogadott és arról küldött 
információk áramlásának ellenőrzésében. 
Közelebbről: a webböngészők a 
végfelhasználó végberendezésen (például 
okostelefonon, táblagépen vagy 
számítógépen) tárolt adatainak 
hozzáféréssel és tárolással szembeni 
védelmére is használhatók.

beállításaiban megadott, és amelyek segítik 
őt a végberendezésen fogadott és arról 
küldött információk áramlásának 
ellenőrzésében, bármilyen illetéktelen fél 
vonatkozásában kötelezőnek és 
érvényesíthetőnek kell lenniük. Emellett 
az innováció ütemére, a kommunikációt 
lehetővé tevő eszközök megnövekedett 
használatára és körére, valamint a több 
eszközt érintő nyomkövetésre tekintettel e 
rendeletnek technológiai szempontból 
semlegesnek kell maradnia céljai elérése 
érdekében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A beépített és alapértelmezett 
adatvédelemre vonatkozó elveket az (EU) 
2016/679 rendelet 25. cikke tartalmazza. A 
webböngészők többségének sütikkel 
kapcsolatos alapértelmezett beállítása 
jelenleg az „összes süti elfogadása”. 
Ilyenformán az információ lekérdezését és 
megjelenítését engedélyező szoftver 
szolgáltatóját kötelezni kell a szoftver 
olyan módon történő konfigurálására, hogy 
az lehetőséget kínáljon arra, hogy 
harmadik felek ne tárolhassanak 
információt a felhasználó 
végberendezésén; ez az esetek 
többségében a harmadik felek sütijeinek 
visszautasíthatóságával valósul meg. A 
végfelhasználóknak többféle, azaz 
szigorúbb (például soha ne fogadja el a 
sütiket), megengedő (például mindig 

(23) A beépített és alapértelmezett 
adatvédelemre vonatkozó elveket az (EU) 
2016/679 rendelet 25. cikke tartalmazza. A 
webböngészők többségének sütikkel 
kapcsolatos alapértelmezett beállítása 
jelenleg az „összes süti elfogadása”, ami 
megakadályozza, hogy a végfelhasználók 
tájékoztatáson alapuló és önkéntes 
hozzájárulást adjanak, és túlterheli őket 
kérésekkel. Ilyenformán az információ 
lekérdezését és megjelenítését engedélyező 
szoftver szolgáltatóját kötelezni kell arra, 
hogy tájékoztassa a végfelhasználókat 
arról a lehetőségről, hogy a megfelelő 
műszaki beállítások alkalmazásával 
kinyilváníthatják hozzájárulásukat. Ebből 
a célból a szolgáltatókat kötelezni kell a 
szoftver olyan módon történő 
konfigurálására, hogy az lehetőséget 



PE602.722v02-00 16/51 AD\1135572HU.docx

HU

fogadja el a sütiket) és köztes (például 
kizárólag belső sütiket fogadjon el vagy 
mindig utasítsa el harmadik felek sütijeit) 
adatvédelmi beállítási lehetőséget kell 
biztosítani. Az ilyen beállításokat jól 
láthatóan és könnyen érthető módon kell 
feltüntetni.

kínáljon a végfelhasználók számára arra, 
hogy választhassanak a végfelhasználó 
által kért szolgáltatás nyújtásához nem 
szükséges nyomkövetők vagy sütik 
elutasítása vagy elfogadása között, miután 
tájékoztatást kapnak a nyomkövetők vagy 
sütik szerepéről, használatuk módjáról és 
arról, hogy a gyűjtött információk hogyan 
kerülnek megosztásra. A 
végfelhasználóknak többféle, azaz 
szigorúbb (például soha ne fogadja el a 
nyomkövetőket és a sütiket), megengedő 
(például mindig fogadja el a 
nyomkövetőket és a sütiket) és köztes 
lehetőséget kell biztosítani aszerint, hogy 
milyen típusú információkat hajlandók 
megosztani, azok mely felekkel való 
megosztásához járulnak hozzá, továbbá a 
süti vagy a nyomkövető céljai szerint. 
Lehetővé kell tenni számukra azt is, hogy 
testre szabják beállításaikat az 
engedélyezett informatikai szolgáltatások 
nyomkövetőinek vagy sütijeinek 
elfogadásával. A végfelhasználóknak 
lehetőséget kell kapniuk a több eszközt 
érintő nyomkövetésből való kimaradásra 
is. Amennyiben a végfelhasználó 
elfogadja a célzott hirdetéseket közvetítő 
sütiket, úgy a végfelhasználó számára 
lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a 
róla gyűjtött információt a pontatlan 
adatok miatt okozott esetleges károk 
megakadályozása érdekében kijavíthassa.
Az adatvédelmi beállításokat tárgyszerűen,
jól láthatóan és könnyen érthető módon 
kell feltüntetni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A végfelhasználók és a 
végberendezéseken tárolt információk 
kezelésével foglalkozó érintett felek közötti 
bizalom javítása és a magánélet védelmét 
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negatívan befolyásoló nyomkövetés 
mértékének korlátozása érdekében a 
nyomkövetés alternatívájaként elő kell 
mozdítani a végfelhasználók azon 
képességét, hogy például saját maguk 
által szerkeszthető eszközökkel kialakítsák 
saját profiljukat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A webböngészők csak olyan módon 
szerezhetik meg a végfelhasználók (EU) 
2016/679 rendeletben említett 
hozzájárulását, például harmadik felektől 
származó nyomkövető sütik tárolásához, 
ha a végberendezés végfelhasználója 
megerősítő cselekedettel önkéntes, 
konkrét, tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű hozzájárulását adja az ilyen
sütik végberendezésén való tárolásához 
vagy az azokhoz való hozzáféréshez. 
Megerősítő cselekedetnek minősül például, 
ha a végfelhasználóknak ki kell 
választaniuk harmadik felek sütijeinek
elfogadását a hozzájárulásuk megerősítése 
érdekében, amihez minden szükséges 
tájékoztatást megkapnak. Ennek érdekében 
elő kell írni az internetes hozzáférést 
biztosító szoftverek szolgáltatói számára, 
hogy a telepítés pillanatában tájékoztassák 
a végfelhasználókat arról, hogy több 
különböző adatvédelmi beállítás közül 
választhatnak, és kérjék meg őket, hogy 
válasszanak közülük. A tájékoztatás nem 
lehet olyan, hogy visszatartsa a 
felhasználókat attól, hogy szigorúbb 
adatvédelmi beállításokat válasszanak, és 
tartalmaznia kell azokat a tudnivalókat is, 
amelyek a harmadik felek sütijeinek
számítógépen való tárolásának 
engedélyezésével kapcsolatos 
kockázatokra, például az egyének 
böngészési előzményeinek hosszú ideig 

(24) A webböngészők vagy egyéb 
alkalmazások csak olyan módon 
szerezhetik meg a végfelhasználók (EU) 
2016/679 rendeletben említett 
hozzájárulását, ha a végberendezés 
végfelhasználója egyértelmű tevőleges 
megerősítéssel önkéntes, konkrét, 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
hozzájárulását adja a nyomkövető sütik, 
illetve egyéb nyomkövető mechanizmusok
végberendezésén való tárolásához vagy az 
azokhoz való hozzáféréshez. Tevőleges 
megerősítésnek minősül például, ha a 
végfelhasználóknak tevőlegesen ki kell 
választaniuk a szolgáltatás működéséhez 
szükséges adatokon kívüli egyéb adatokat 
kezelő sütik vagy nyomkövetők elfogadását 
a hozzájárulásuk megerősítése érdekében, 
miután a különböző választási 
lehetőségekről minden szükséges 
tájékoztatást megkapnak. Ennek a 
tájékoztatásnak magában kell foglalnia a 
felhasználói élményre vagy a 
végfelhasználó azon képességére 
gyakorolt lehetséges hatást, hogy a 
weboldal valamennyi funkciójához 
hozzáférjen. A hozzájárulás nem érvényes 
a több eszközt érintő nyomkövetésre, ha a 
végfelhasználó nem kapott tájékoztatást, 
és nincs lehetősége abból kimaradni.
Ennek érdekében elő kell írni az internetes 
hozzáférést biztosító szoftverek 
szolgáltatói számára, hogy a telepítés 
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történő gyűjtésére és az ilyen rekordok
célzott hirdetések küldésére való 
használatára vonatkozó tudnivalókat. A 
webböngészőknek lehetőleg egyszerű 
módszerekkel kell biztosítaniuk, hogy a 
végfelhasználók bármikor módosíthassák 
adatvédelmi beállításaikat a használat 
során, és egyes weboldalak tekintetében 
kivételeket adhassanak meg vagy 
engedélyezési listákat állíthassanak össze, 
illetve beállíthassák, mely weboldalak 
(harmadik felek) sütijei legyenek mindig
vagy soha ne engedélyezve.

pillanatában tájékoztassák a 
végfelhasználókat arról, hogy több 
különböző adatvédelmi beállítás közül 
választhatnak, és kérjék meg őket, hogy 
válasszanak közülük. A tájékoztatás nem 
lehet olyan, hogy visszatartsa a 
felhasználókat attól, hogy szigorúbb 
adatvédelmi beállításokat válasszanak, és 
tartalmaznia kell azokat a tudnivalókat is, 
amelyek a nyomkövető sütik vagy egyéb 
nyomkövető mechanizmusok
számítógépen való tárolásának 
engedélyezésével kapcsolatos 
kockázatokra, például az egyének 
böngészési előzményeinek hosszú ideig 
történő gyűjtésére és az ilyen 
gyűjtemények célzott hirdetések küldésére 
való használatára vonatkoznak. A 
webböngészőknek vagy egyéb 
alkalmazásoknak egyszerű módszerekkel 
kell biztosítaniuk, hogy a végfelhasználók 
bármikor módosíthassák adatvédelmi 
beállításaikat a használat során, és egyes 
weboldalak tekintetében kivételeket 
adhassanak meg vagy engedélyezési 
listákat állíthassanak össze olyan felekről 
vagy sütikről, amelyeket mindig vagy 
sohasem engedélyeznek. Amikor az üzleti 
modell a célzott hirdetéseken alapul, a 
hozzájárulást nem lehet önkéntesnek 
tekinteni, ha a szolgáltatáshoz való 
hozzáférést az adatkezeléstől teszik 
függővé. Ilyen esetekben a végfelhasználó 
számára egyéb méltányos és észszerű 
választási lehetőségeket kell felkínálni, 
amelyek nem járnak hírközlési adatai 
kezelésével, így az előfizetést, a fizetett 
hozzáférést, vagy a szolgáltatás egyes 
részeihez való korlátozott hozzáférést. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az elektronikus hírközlő (25) Az elektronikus hírközlő 
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hálózatokhoz való hozzáféréshez bizonyos 
adatcsomagok rendszeres kibocsátása 
szükséges azért, hogy megtalálható vagy 
fenntartható legyen a kapcsolat a hálózattal 
vagy a hálózaton lévő más eszközökkel. 
Ezenfelül az eszközökhöz egyedi címet 
kell hozzárendelni a hálózaton való 
felismerhetőségük érdekében. A vezeték 
nélküli és mobiltelefonos szabványok 
használata is egyedi azonosítóval (például 
MAC-címmel, nemzetközi mobil-előfizetői 
vagy IMSI azonosítóval) rendelkező aktív 
jelzések kibocsátásával jár. A vezeték 
nélküli bázisállomásoknak (azaz az 
adóberendezéseknek és 
vevőkészülékeknek), például a vezeték 
nélküli hozzáférési pontoknak van egy 
bizonyos tartományuk, amelyen belül az 
ilyen információk foghatók. Egyre több 
olyan szolgáltató létezik, amely 
berendezésekhez kapcsolódó adatok 
leolvasásán alapuló, olyan változatos 
funkciókkal rendelkező nyomkövető 
szolgáltatásokat kínál, mint például a 
személyszámlálás, a sorban állók számával 
kapcsolatos adatok biztosítása, egy adott 
területen lévő személyek számának 
megállapítása stb. Ezek az információk a 
végfelhasználók zavarására alkalmas 
kereskedelmi jellegű üzenetek (egy 
áruházba belépve személyre szabott 
ajánlatok) küldésére is felhasználhatók. 
Míg egyes funkcióknak nincs magas 
adatvédelmi kockázatuk, másoknak igen, 
amelyek az egyének – például bizonyos 
webhelyek rendszeres felkeresésének –
adott ideig tartó követésével járnak. Az 
ilyen módszereket alkalmazó 
szolgáltatóknak a szolgáltatói felület 
szélén jól látható figyelmeztetéseket kell 
elhelyezniük, amelyek a felületre való 
belépés előtt tájékoztatják a 
végfelhasználót a technológia adott 
hatókörön belüli működéséről, a 
nyomkövetés céljáról és felelőséről, 
valamint bármilyen olyan intézkedésről, 
amelynek révén a végberendezés 
végfelhasználója minimalizálhatja vagy 
leállíthatja az adatgyűjtést. Az (EU) 

hálózatokhoz való hozzáféréshez bizonyos 
adatcsomagok rendszeres kibocsátása 
szükséges azért, hogy megtalálható vagy 
fenntartható legyen a kapcsolat a hálózattal 
vagy a hálózaton lévő más eszközökkel. 
Ezenfelül az eszközökhöz egyedi címet 
kell hozzárendelni a hálózaton való 
felismerhetőségük érdekében. A vezeték 
nélküli és mobiltelefonos szabványok 
használata is egyedi azonosítóval (például 
MAC-címmel, nemzetközi mobil-előfizetői 
vagy IMSI-azonosítóval) rendelkező aktív 
jelzések kibocsátásával jár. A vezeték 
nélküli bázisállomásoknak (azaz az 
adóberendezéseknek és 
vevőkészülékeknek), például a vezeték 
nélküli hozzáférési pontoknak van egy 
bizonyos tartományuk, amelyen belül az 
ilyen információk foghatók. Egyre több 
olyan szolgáltató létezik, amely 
berendezésekhez kapcsolódó adatok 
leolvasásán alapuló, olyan változatos 
funkciókkal rendelkező nyomkövető 
szolgáltatásokat kínál, mint például a 
személyszámlálás, a sorban állók számával 
kapcsolatos adatok biztosítása, egy adott 
területen lévő személyek számának 
megállapítása stb. Ezek az információk a 
végfelhasználók zavarására alkalmas 
kereskedelmi jellegű üzenetek (egy 
áruházba belépve személyre szabott 
ajánlatok) küldésére is felhasználhatók. 
Míg egyes funkcióknak nincs magas 
adatvédelmi kockázatuk, másoknak igen, 
amelyek az egyének – például bizonyos 
webhelyek rendszeres felkeresésének –
adott ideig tartó követésével járnak.  Az 
ilyen módszereket alkalmazó 
szolgáltatóknak az érintett végfelhasználók 
hozzájárulását kell kérniük, miután a 
végberendezésükre küldött 
figyelmeztetésben a felületre való belépés 
előtt tájékoztatják őket a technológia adott 
hatókörön belüli működéséről, a 
nyomkövetés céljáról és felelőséről, 
valamint bármilyen olyan intézkedésről, 
amelynek révén a végberendezés 
végfelhasználója minimalizálhatja vagy 
leállíthatja az adatgyűjtést. Az (EU) 
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2016/679 rendelet 13. cikkének 
megfelelően kiegészítő tájékoztatást kell 
adni, amennyiben személyes adatok 
gyűjtésére kerül sor.

2016/679 rendelet 13. cikkének 
megfelelően kiegészítő tájékoztatást kell 
adni, amennyiben személyes adatok 
gyűjtésére kerül sor. Ha a végfelhasználó 
hozzájárulását nem lehet megszerezni, az 
ilyen gyakorlatoknak a statisztikai 
adatgyűjtés céljából feltétlenül szükséges 
esetekre kell korlátozódniuk, és időben és 
térben korlátozottnak kell lenniük. Az 
adatokat anonimizálni kell, és törölni kell 
azokat, mihelyt nincs rájuk szükség az 
említett célból.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Amilyen mértékben az elektronikus 
hírközlési adatoknak az elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
általi kezelése a rendelet alkalmazási 
körébe tartozik, e rendeletnek lehetővé 
kell tennie az Unió, illetve a tagállamok 
számára, hogy konkrét feltételekkel egyes 
jogokra és kötelezettségekre vonatkozóan 
jogi korlátozást alkalmazzanak, feltéve,
hogy e korlátozás egy demokratikus 
társadalomban szükséges és arányos 
intézkedésnek minősül bizonyos 
közérdekek védelme szempontjából, 
például a nemzetbiztonság, a védelem, a 
közbiztonság, valamint a 
bűncselekmények megelőzése, 
kivizsgálása, felderítése és büntetőeljárás 
alá vonása, illetve büntetőjogi szankciók 
végrehajtása, ezeken belül értve a 
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel 
szembeni védelmet és e veszélyek 
megelőzését, továbbá az Unió vagy 
valamely tagállam egyéb fontos, általános 
érdekű célkitűzései, különösen az Unió 
vagy valamely tagállam fontos gazdasági 
vagy pénzügyi érdeke, vagy az ilyen 
érdekekkel kapcsolatban közhatalmi 
feladatok ellátásához kapcsolódó 

(26) Azokban az esetekben, amikor az 
elektronikus hírközlési adatok elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók általi kezelése e rendelet 
hatálya alá esik, e rendelet nem érinti az 
Unió vagy a tagállamok azon lehetőségét, 
hogy – az e rendeletben megállapított 
bizonyos külön feltételek mellett – egyes 
jogokra és kötelezettségekre vonatkozóan 
jogi korlátozást alkalmazzanak, feltéve 
hogy e korlátozás egy demokratikus 
társadalomban szükséges és arányos 
intézkedésnek minősül a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése és a 
vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi 
szankciók végrehajtása – ezeken belül 
ideértve a közbiztonságot fenyegető 
veszélyekkel szembeni védelmet és e 
veszélyek megelőzését – érdekében. A 
rendelet így tehát nem érinti a tagállamok 
azon lehetőségét, hogy jogszerűen 
kifürkésszék az elektronikus 
kommunikációt vagy egyéb intézkedéseket 
hozzanak, ha azok szükségesek és 
arányosak a fent említett közérdekek 
védelme érdekében, bírósági határozatot 
követően kerül rájuk sor, és összhangban 
vannak azzal, ahogyan az Európai Unió 
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ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási 
tevékenységek tekintetében. A rendelet így 
tehát nem érinti a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy jogszerűen kifürkésszék 
az elektronikus kommunikációt vagy egyéb 
intézkedéseket hozzanak, ha azok 
szükségesek és arányosak a fent említett 
közérdekek védelme érdekében, és 
összhangban vannak azzal, ahogyan az az 
Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok 
Európai Bírósága az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját és az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezményt értelmezi. Az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatóknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell biztosítaniuk, amelyek 
lehetővé teszik az illetékes hatóságok jogos 
kéréseinek teljesítését, adott esetben a 3. 
cikk (3) bekezdésének értelmében kijelölt 
képviselő szerepét is figyelembe véve.

Bírósága és az Emberi Jogok Európai 
Bírósága az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményt értelmezi. Az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell biztosítaniuk, amelyek 
lehetővé teszik az illetékes hatóságok jogos 
kéréseinek teljesítését, adott esetben a 3. 
cikk (3) bekezdésének értelmében kijelölt 
képviselő szerepét is figyelembe véve.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A hálózatok és szolgáltatások 
biztonságának és integritásának 
biztosítása érdekében elő kell segíteni a 
végponttól végpontig terjedő titkosítást, és 
szükség esetén a biztonság és a beépített 
adatvédelem elveivel összhangban 
kötelezővé kell tenni. A tagállamok nem 
írhatnak elő olyan kötelezettséget a 
titkosítás szolgáltatóinak, az elektronikus 
hírközlési szolgáltatóknak, sem más 
szervezeteknek (az ellátási lánc bármely 
szintjén), amely hálózataik és 
szolgáltatásaik biztonságát gyengíti, 
amilyen például „hátsó ajtók” (backdoor) 
kialakítása vagy elősegítése.

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások végfelhasználóinak 
nyilvános névjegyzékei széles körben 
hozzáférhetők. Nyilvános névjegyzék 
minden olyan jegyzék vagy szolgáltatás, 
amelyik a végfelhasználók adatait, például 
telefonszámát (a mobiltelefonszámokat is 
ideértve) és kapcsolattartásra használt e-
mail-címét tartalmazza, és tudakozó 
szolgáltatásokat nyújt. A természetes 
személyek magánéletének és személyes 
adatainak tiszteletben tartásához való jog 
megköveteli, hogy a természetes 
személynek minősülő végfelhasználók 
hozzájárulását kérjék, mielőtt 
névjegyzékbe veszik személyes adataikat. 
A jogi személyek jogos érdeke pedig azt 
követeli meg, hogy a jogi személynek 
minősülő végfelhasználók kifogásolhassák 
az adataik névjegyzékbe való felvételét.

(30) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások végfelhasználóinak 
nyilvános névjegyzékei széles körben 
hozzáférhetők. Nyilvános névjegyzék 
minden olyan jegyzék vagy szolgáltatás, 
amelyik a végfelhasználók adatait, például 
telefonszámát (a mobiltelefonszámokat is 
ideértve) és kapcsolattartásra használt e-
mail-címét tartalmazza, és tudakozó 
szolgáltatásokat nyújt. Az üzleti célból 
eljáró természetes személyek 
magánéletének és személyes adatainak 
tiszteletben tartásához való jog 
megköveteli, hogy a természetes 
személynek minősülő végfelhasználók 
hozzájárulását kérjék, mielőtt 
névjegyzékbe veszik személyes adataikat. 
A jogi személyek és az üzleti célból eljáró 
természetes személyek jogos érdeke pedig 
azt követeli meg, hogy a jogi személynek 
és üzleti célból eljáró természetes 
személynek minősülő végfelhasználók 
kifogásolhassák az adataik névjegyzékbe 
való felvételét. Azokban az esetekben, 
amikor az információt eredetileg nem 
nyilvánosan elérhető névjegyzék céljára 
gyűjtötték, az adatokat gyűjtő első félnek 
kell kérnie az érintett végfelhasználó 
hozzájárulását. A hozzájárulást az 
elektronikus hírközlési szolgáltatónak az 
ilyen szolgáltatásról szóló szerződés 
aláírásakor kell megszereznie.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Amennyiben természetes 
személynek minősülő végfelhasználók 
hozzájárulásukat adják adataiknak ilyen 

(31) Amennyiben természetes 
személynek minősülő végfelhasználók 
hozzájárulásukat adják adataiknak ilyen 
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névjegyzékekbe való felvételéhez, a 
hozzájárulás során lehetőséget kell 
biztosítani a számukra annak eldöntéséhez, 
hogy személyes adataik közül mely 
kategóriák (ilyen kategória a név, e-mail-
cím, otthoni cím, felhasználónév, 
telefonszám) kerüljenek bele az adott 
névjegyzékbe. Ezenfelül a nyilvános 
névjegyzékek szolgáltatóinak 
tájékoztatniuk kell a végfelhasználókat a 
névjegyzék céljairól és kereső funkcióiról,
mielőtt felveszik őket a névjegyzékbe. A 
végfelhasználók számára hozzájárulásuk 
során lehetőséget kell biztosítani annak 
eldöntéséhez, mely személyesadat-
kategóriák alapján kívánják 
elérhetőségeiket kereshetővé tenni. A 
névjegyzékbe felvett személyesadat-
kategóriáknak és azoknak a személyesadat-
kategóriáknak, amelyek alapján a 
végfelhasználó hozzájárul elérhetőségei 
kereshetőségéhez, nem kell feltétlenül 
azonosnak lenniük.

névjegyzékekbe való felvételéhez, a 
hozzájárulás során lehetőséget kell 
biztosítani a számukra annak eldöntéséhez, 
hogy személyes adataik közül mely 
kategóriák (ilyen kategória a név, e-mail-
cím, otthoni cím, felhasználónév, 
telefonszám) kerüljenek bele az adott 
névjegyzékbe. Ezenfelül a hozzájárulásuk 
megadását követően tájékoztatni kell a 
végfelhasználókat a névjegyzék céljairól és 
kereső funkcióiról, mielőtt felveszik őket a 
névjegyzékbe. A végfelhasználók számára 
hozzájárulásuk során lehetőséget kell 
biztosítani annak eldöntéséhez, mely 
személyesadat-kategóriák alapján kívánják 
elérhetőségeiket kereshetővé tenni. A 
névjegyzékbe felvett személyesadat-
kategóriáknak és azoknak a személyesadat-
kategóriáknak, amelyek alapján a 
végfelhasználó hozzájárul elérhetőségei 
kereshetőségéhez, nem kell feltétlenül 
azonosnak lenniük. A nyilvános 
névjegyzékek szolgáltatóinak tájékoztatást 
kell nyújtaniuk a keresési lehetőségekről, 
valamint arról, ha a névjegyzékekkel 
kapcsolatban új lehetőségek és funkciók 
érhetők el a nyilvános névjegyzékekben.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak 
tájékoztatniuk kell a végfelhasználókat 
arról, hogy milyen intézkedéseket 
hozhatnak kommunikációjuk 
biztonságának megőrzése érdekében, ilyen 
például bizonyos szoftverfajták vagy 
titkosítási technológiák használata. A 
végfelhasználóknak a különös biztonsági 
kockázatokról való tájékoztatására 
vonatkozó követelmény nem mentesíti a 
szolgáltatót azon kötelezettség alól, hogy 
saját költségén megfelelő és azonnali 

(37) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak meg
kell felelniük az (EU) 2016/679 rendelet 
32. cikkében és [az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelv] 
40. cikkében előírt biztonsági 
kötelezettségeknek. Az elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell 
különösen azt, hogy elegendő védelem 
álljon rendelkezésre az elektronikus 
hírközlési adatokhoz való jogosulatlan 
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intézkedéseket tegyen minden új, előre 
nem látott biztonsági kockázat elhárítása 
és a szolgáltatás szokásos biztonsági 
szintjének helyreállítása végett. A 
végfelhasználókat díjmentesen kell 
tájékoztatni a biztonsági kockázatokról. A 
biztonságot az (EU) 2016/679 rendelet 32. 
cikke alapján kell értékelni.

hozzáféréssel és az adatok módosításával 
szemben, valamint hogy a kommunikáció 
bizalmas jellegét és integritását korszerű 
műszaki intézkedések, például titkosítási 
módszerek garantálják, ideértve az 
elektronikus hírközlési adatok végpontok 
közötti titkosítását is.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint a személyes adatok Unión belüli 
szabad áramlásának biztosítása érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e 
rendelet kiegészítése céljából. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
kell elfogadni különösen azon 
információkkal kapcsolatban, amelyeket 
például szabványosított ikonokkal kell 
megjeleníteni annak érdekében, hogy jól
látható, könnyen érthető áttekintést 
nyújtsanak a végberendezésekből 
kibocsátott adatok gyűjtéséről, annak 
céljáról, az adatgyűjtésért felelős 
személyről, valamint a végberendezés 
végfelhasználója által az adatgyűjtés 
minimalizálásáért tehető intézkedésekről. 
Emellett a közvetlen üzletszerzési célú –
többek között automatizált hívó- és 
hírközlő rendszereken keresztül 
bonyolított – hívásokat azonosító 
előhívószám meghatározásához is 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
van szükség. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson, és hogy ezekre a 

(41) E rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni, ha e rendelet úgy rendelkezik. 
Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 
182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.
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konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor8. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein. Ezen túlmenően e 
rendelet egységes végrehajtási feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni, ha e 
rendelet úgy rendelkezik. Ezeket a 
végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

___________

8 Intézményközi megállapodás (2016. 
április 13.) az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság között a jogalkotás minőségének 
javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1–14. 
o.).

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet biztosítja az elektronikus 
hírközlési adatok és szolgáltatások Unión 
belüli szabad áramlását, amely nem 
korlátozható vagy tiltható meg a 
természetes és jogi személyek 
magánéletének és magáncélú 
kommunikációjának tiszteletben tartásával 
és a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelmével összefüggő okokból.

(2) E rendelet biztosítja a digitális 
egységes piac pontos és fenntartható 
működését és az elektronikus hírközlési 
adatok és szolgáltatások Unión belüli 
szabad áramlását, amely nem korlátozható 
vagy tiltható meg a természetes és jogi 
személyek magánéletének és magáncélú 
kommunikációjának tiszteletben tartásával 
és a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelmével összefüggő okokból.



PE602.722v02-00 26/51 AD\1135572HU.docx

HU

Indokolás

Szükség van a digitális egységes piac szabályozására, hogy biztosítékokat vezessünk be.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet rendelkezései az (1) és 
(2) bekezdésben említett célokból külön 
szabályok rögzítésével pontosítják és 
kiegészítik az (EU) 2016/679 rendeletet.

(3) E rendelet rendelkezései nem 
csökkentik a természetes személyek által 
az (EU) 2016/679 rendelet értelmében 
élvezett védelem szintjét, de az (1) és (2) 
bekezdésben említett célokból külön 
szabályok rögzítésével pontosítják és 
kiegészítik az (EU) 2016/679 rendeletet.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet az elektronikus 
hírközlési adatoknak az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával és 
igénybevételével összefüggésben végzett 
kezelésére, valamint a végfelhasználók 
végberendezéseivel kapcsolatos adatokra 
vonatkozik.

(1) Ez a rendelet az elektronikus 
hírközlési adatoknak az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások és a hálózati 
szolgáltatások nyújtása és igénybevétele 
során végzett kezelésére, valamint a 
végfelhasználók végberendezéseivel 
kapcsolatos adatokra vonatkozik.

Indokolás

Külön kell megemlíteni az „elektronikus hírközlési szolgáltatásokat” és a „hálózati 
szolgáltatásokat” az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nem az Unióban letelepedett, (2) A nem az Unióban letelepedett, 
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elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóknak írásban uniós képviselőt 
kell kijelölniük.

elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóknak írásban uniós képviselőt 
kell kijelölniük az Unión belüli 
tevékenységük megkezdése előtt.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a „személyközi 
kommunikációs szolgáltatás” 
fogalommeghatározása minden olyan 
szolgáltatást is magában foglal, amely 
csupán egy másik szolgáltatáshoz 
szorosan kapcsolódó, jelentéktelen 
járulékos funkcióként teszi lehetővé a 
személyközi, interaktív kommunikációt.

törölve

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „közvetlen üzletszerzési célú 
tájékoztatás”: elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat igénybe vevő egy vagy 
több azonosított vagy azonosítható 
végfelhasználóknak bármilyen formában, 
akár írásban, akár szóban – egyebek 
mellett automatizált hívó- és hírközlő
rendszerek emberi beavatkozással vagy 
anélkül történő használatával, elektronikus 
levélben vagy SMS-ben – küldött reklám;

f) „közvetlen üzletszerzési célú 
tájékoztatás”: elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat igénybe vevő egy vagy 
több azonosított vagy azonosítható 
végfelhasználóknak írásban, audio-, video-
, szóbeli vagy bármilyen más 
formátumban – egyebek mellett 
automatizált hívó- és hírközlő rendszerek 
emberi beavatkozással vagy anélkül 
történő használatával, elektronikus 
levélben vagy SMS-ben – küldött, 
sugárzott, kézbesített vagy megjelenített
reklám;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „közvetlen üzletszerzési célú 
beszédhívások”: automatizált hívó- és 
hírközlő rendszerek használata nélkül 
bonyolított élő hívások;

g) „közvetlen üzletszerzési célú 
beszédhívások”: automatizált hívó- és 
hírközlő rendszerek használata nélkül 
bonyolított élő hívások; nem foglalják 
magukban az Amber Alert riasztási 
rendszerhez kapcsolódó hívásokat és 
szöveges üzeneteket;

Indokolás

Amber Alert – Az eltűnt gyermekekkel foglalkozó európai gyermekmentő riasztási és rendőri 
hálózat, amelyet támogat az Európai Parlament 7/2016. számú írásbeli nyilatkozata

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TERMÉSZETES ÉS JOGI 
SZEMÉLYEK ELEKTRONIKUS 
KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK, VALAMINT 
A VÉGBERENDEZÉSEIKEN TÁROLT 
ADATOKNAK A VÉDELME

A TERMÉSZETES ÉS JOGI 
SZEMÉLYEK ELEKTRONIKUS 
KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK, VALAMINT 
A VÉGBERENDEZÉSEIK ÁLTAL
TÁROLT, KEZELT ÉS EZEKKEL 
KAPCSOLATOS ADATOKNAK A 
VÉDELME

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus hírközlési adatok titkosak. 
A végfelhasználókon kívüli személyeknek 
tilos az elektronikus hírközlési adatokhoz 
bármilyen módon hozzáférni, így azokat 
meghallgatni, lehallgatni, tárolni, nyomon 
követni, leolvasni vagy egyéb módon 
kifürkészni, továbbá megfigyelni vagy 
kezelni, kivéve, ha ezt e rendelet 

Az elektronikus hírközlési adatok titkosak. 
A végfelhasználókon kívüli személyeknek 
tilos az elektronikus hírközlési adatokhoz 
bármilyen módon hozzáférni, így azokat 
meghallgatni, lehallgatni, tárolni, nyomon 
követni, leolvasni vagy egyéb módon 
kifürkészni, továbbá megfigyelni, kivéve, 
ha ezt e rendelet megengedi.



AD\1135572HU.docx 29/51 PE602.722v02-00

HU

megengedi.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk

Az elektronikus hírközlési adatok 
kezelésének megengedett módja

Az elektronikus hírközlési adatok 
kezelésének megengedett módja

1. Az elektronikus hírközlő 
hálózatokat biztosító és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók abban az esetben kezelhetnek 
elektronikus hírközlési adatokat, 
amennyiben:

1. Az elektronikus hírközlő 
hálózatokat biztosító és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók abban az esetben kezelhetnek 
elektronikus hírközlési adatokat, 
amennyiben:

a) erre a kommunikáció 
továbbításához van szükség, az e célból 
indokolt ideig; vagy

a) erre a kommunikáció 
továbbításához van szükség, az e célból 
indokolt ideig; vagy

b) erre az elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy az elektronikus hírközlési
szolgáltatások biztonságának 
fenntartásához vagy helyreállításához, 
vagy az elektronikus hírközlési adatok 
továbbításában előforduló műszaki 
hiányosságok, illetve hibák észleléséhez 
van szükség, az e célból indokolt ideig.

b) erre a hálózat vagy a szolgáltatások 
biztonságának biztosításához, vagy az 
elektronikus kommunikáció 
hozzáférhetőségének, biztonságának, 
integritásának, bizalmas jellegének vagy 
hitelességének fenntartásához, 
helyreállításához vagy biztosításához, 
vagy az elektronikus hírközlési adatok 
továbbításában előforduló műszaki 
hiányosságok, illetve hibák észleléséhez 
van feltétlenül szükség, az e célból 
indokolt ideig.

2. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók abban 
az esetben kezelhetnek elektronikus 
hírközlési metaadatokat, amennyiben:

2. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a 
hálózati szolgáltatók abban az esetben 
kezelhetnek elektronikus hírközlési 
metaadatokat, amennyiben:

a) erre az [Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 
irányelvben] vagy az (EU) 2015/2120 
rendeletben28 a szolgáltatásminőségre 
vonatkozóan előírt, kötelező érvényű 
követelmények teljesítéséhez van szükség, 
az e célból indokolt ideig; vagy

a) erre az [Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 
irányelvben] vagy az (EU) 2015/2120 
rendeletben28 a szolgáltatásminőségre 
vonatkozóan előírt, kötelező érvényű 
követelmények teljesítéséhez van szükség, 
az e célból indokolt ideig;
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aa) erre valamely egyén földrajzi 
helyzetének meghatározása érdekében van 
szükség egy segélyhívó szolgáltatáshoz 
beérkezett hívást követően, ideértve az 
Amber Alert hálózatot is, még abban az 
esetben is, ha a végfelhasználó a 
metaadatai kezeléséhez nem járult hozzá 
vagy a hozzájárulást megtagadta, feltéve, 
hogy a helymeghatározó adatokat 
szigorúan erre a célra használják és 
azonnal törlik, ha már nincs rájuk 
szükség a kommunikáció továbbításához; 
vagy

b) erre számlázáshoz, az 
összekapcsolásért fizetendő díj 
kiszámításához, az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások csalárd vagy visszaélésszerű 
használatának vagy előfizetésének 
észleléséhez vagy beszüntetéséhez van 
szükség; vagy

b) erre számlázáshoz, az 
összekapcsolásért fizetendő díjak 
fizetéséhez, az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások csalárd vagy visszaélésszerű 
használatának vagy előfizetésének 
észleléséhez vagy beszüntetéséhez van 
szükség; vagy

c) az érintett végfelhasználó 
hozzájárult hírközlési metaadatainak egy 
vagy több meghatározott célból – többek 
között bizonyos szolgáltatások e 
végfelhasználónak való nyújtása érdekében 
– történő kezeléséhez, feltéve, hogy az 
adott cél vagy célok nem teljesíthetők 
anonimizált információ kezelésével.

c) az érintett végfelhasználó 
hozzájárult hírközlési metaadatainak egy 
vagy több meghatározott célból – többek 
között bizonyos szolgáltatások e 
végfelhasználónak való nyújtása érdekében 
– történő kezeléséhez, feltéve, hogy az 
adott cél vagy célok nem teljesíthetők 
anonimizált adatok kezelésével. vagy

ca) az adatnak egy másik 
meghatározott cél érdekében történő 
kezelése összeegyeztethető az adatgyűjtés 
eredeti céljával és külön garanciák 
vonatkoznak rá, különösen az (EU) 
2016/679 rendelet 6. cikkének (4) 
bekezdése szerinti álnevesítés.

3. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók csak 
akkor kezelhetik elektronikus hírközlések 
tartalmát:

3. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a 
hálózati szolgáltatók csak abban az 
esetben kezelhetnek elektronikus 
hírközlési tartalmakat:

a) ha erre kizárólag azért van szükség, 
hogy a végfelhasználóknak bizonyos 
szolgáltatást nyújtsanak, feltéve, hogy az 
érintett végfelhasználó vagy 
végfelhasználók hozzájárultak az 
elektronikus hírközlés tartalmának 
kezeléséhez, és a szolgáltatás e tartalom

a) ha erre kizárólag azért van szükség, 
hogy a végfelhasználóknak bizonyos 
szolgáltatást nyújtsanak, ha az érintett 
végfelhasználó vagy végfelhasználók 
hozzájárultak az elektronikus hírközlés 
tartalmának az e célból szükséges ideig 
történő kezeléséhez, feltéve, hogy az adott
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kezelése nélkül nem nyújtható; vagy szolgáltatás e tartalomnak a szolgáltató 
általi kezelése nélkül nem nyújtható;

aa) erre kizárólag azért van szükség, 
hogy a végfelhasználó által kizárólag 
személyes használat vagy otthoni 
tevékenység során kifejezetten kért 
meghatározott szolgáltatást nyújtsanak, 
feltéve, hogy az érintett végfelhasználó 
hozzájárult az elektronikus hírközlés 
tartalmának kezeléséhez, és a szolgáltatás 
e tartalom kezelése nélkül nem nyújtható, 
ha az adatkezelés kizárólag a szolgáltatást 
kérő végfelhasználóval kapcsolatban 
keletkeztet hatásokat és nem érinti 
hátrányosan más felhasználók alapvető 
jogait; vagy

b) ha minden érintett végfelhasználó 
hozzájárult ahhoz, hogy az elektronikus 
hírközlés tartalmát egy vagy több olyan 
meghatározott cél érdekében kezeljék, 
amely anonimizált információ kezelésével 
nem teljesíthető, a szolgáltató pedig 
konzultált a felügyeleti hatósággal. A 
felügyeleti hatósággal való konzultációra 
az (EU) 2016/679 rendelet 36. cikkének (2) 
és (3) bekezdése alkalmazandó.

b) ha minden érintett végfelhasználó 
hozzájárult ahhoz, hogy az elektronikus 
hírközlés tartalmát egy vagy több olyan 
meghatározott cél érdekében kezeljék, 
amely anonimizált információ kezelésével 
nem teljesíthető, a szolgáltató pedig 
konzultált a felügyeleti hatósággal. A 
felügyeleti hatósággal való konzultációra 
az (EU) 2016/679 rendelet 36. cikkének (2) 
és (3) bekezdése alkalmazandó.

__________________ __________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2120 rendelete (2015. november 25.) 
a nyílt internet-hozzáférés 
megteremtéséhez szükséges intézkedések 
meghozataláról, továbbá az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK 
irányelv és az Unión belüli nyilvános 
mobilhírközlő hálózatok közötti 
barangolásról (roaming) szóló 
531/2012/EU rendelet módosításáról (HL 
L 310., 2015.11.26., 1–18. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2120 rendelete (2015. november 25.) 
a nyílt internet-hozzáférés 
megteremtéséhez szükséges intézkedések 
meghozataláról, továbbá az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK 
irányelv és az Unión belüli nyilvános 
mobilhírközlő hálózatok közötti 
barangolásról (roaming) szóló 
531/2012/EU rendelet módosításáról (HL 
L 310., 2015.11.26., 1–18. o.).

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk

Elektronikus hírközlési adatok tárolása és 
törlése

Elektronikus hírközlési adatok tárolása és 
törlése

1. A 6. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának és (3) bekezdése a) és b) 
pontjának sérelme nélkül az elektronikus 
hírközlési szolgáltatás szolgáltatójának 
törölnie kell az elektronikus hírközlés 
tartalmát, vagy anonimizálnia kell a benne 
szereplő adatokat, miután a szándékolt 
címzett vagy címzettek megkapták az 
elektronikus hírközlés tartalmát. Ezeket az 
adatokat a végfelhasználók vagy az általuk 
az adatok rögzítésével, tárolásával vagy 
egyéb módon történő kezelésével 
megbízott harmadik felek rögzíthetik vagy 
tárolhatják az (EU) 2016/679 rendelettel 
összhangban.

1. A 6. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának és (3) bekezdése a), aa) és b) 
pontjának sérelme nélkül az elektronikus 
hírközlési szolgáltatás szolgáltatójának 
törölnie kell az elektronikus hírközlés 
tartalmát, vagy anonimizálnia kell a benne 
szereplő adatokat, miután a szándékolt 
címzett vagy címzettek megkapták az 
elektronikus hírközlés tartalmát. Ezeket az 
adatokat a végfelhasználók vagy az általuk 
az adatok rögzítésével, tárolásával vagy 
egyéb módon történő kezelésével 
megbízott harmadik felek rögzíthetik vagy 
tárolhatják az (EU) 2016/679 rendelettel 
összhangban.

2. A 6. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának és (2) bekezdése a) és c) 
pontjának sérelme nélkül az elektronikus 
hírközlési szolgáltatás szolgáltatójának 
törölnie vagy anonimizálnia kell az 
elektronikus hírközlési metaadatokat, 
amennyiben a kommunikáció 
továbbításához már nincs szüksége rájuk.

2. A 6. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának és (2) bekezdése a), c) és ca) 
pontjának sérelme nélkül az elektronikus 
hírközlési szolgáltatás szolgáltatójának 
törölnie vagy anonimizálnia kell az 
elektronikus hírközlési metaadatokat, 
amennyiben a kommunikáció 
továbbításához már nincs szüksége rájuk.

3. Amennyiben az elektronikus 
hírközlési metaadatokat a 6. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának megfelelően 
számlázás céljából kezelik, ezeket a
metaadatokat annak az időszaknak a végéig
meg lehet őrizni, ameddig a számla a 
nemzeti jog alapján jogszerűen vitatható, 
illetve a kifizetés követelhető.

3. Amennyiben az elektronikus 
hírközlési metaadatokat a 6. cikk (2) 
bekezdése b) pontjának megfelelően 
számlázás céljából kezelik, kizárólag a 
feltétlenül szükséges metaadatokat lehet 
megőrizni annak az időszaknak a végéig, 
ameddig a számla a nemzeti jog alapján 
jogszerűen vitatható, illetve a kifizetés 
követelhető.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk 8. cikk

A végfelhasználók végberendezésein tárolt 
és azokkal kapcsolatos adatok védelme

A végfelhasználók végberendezésein tárolt, 
azok által kezelt és azokkal kapcsolatos 
adatok védelme

1. A végberendezések adatkezelési és 
-tárolási kapacitásainak használata és a 
végfelhasználók végberendezéseiről való –
egyebek mellett a végberendezés 
szoftvereivel és hardverével kapcsolatos –
adatgyűjtés az érintett végfelhasználón 
kívül mindenki számára tilos, kivéve, ha az 
alábbi okok valamelyike indokolja:

1. A végberendezések adatkezelési és 
-tárolási kapacitásainak használata és a 
végfelhasználók végberendezéseiről való –
egyebek mellett a végberendezés 
szoftvereivel és hardverével kapcsolatos –
adatgyűjtés az érintett végfelhasználón 
kívül mindenki számára tilos, kivéve, ha az 
alábbi okok valamelyike indokolja:

a) kizárólag az elektronikus 
kommunikáció elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztüli továbbításához 
szükséges; vagy

a) kizárólag az elektronikus 
kommunikáció elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztüli továbbításához 
szükséges; vagy

b) a végfelhasználó a hozzájárulását 
adta; vagy

b) a végfelhasználó a hozzájárulását 
adta; vagy

b) a végfelhasználó a hozzájárulását 
adta; vagy

b) a végfelhasználó a hozzájárulását 
adta; vagy

c) a végfelhasználó által igényelt, 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtásához szükséges; vagy

c) a végfelhasználó által igényelt, 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtásához szükséges, az e 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges ideig; 
vagy

d) online közönségméréshez 
szükséges, amennyiben a mérést a 
végfelhasználó által igényelt, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató végzi.

d) egy információs társadalommal 
összefüggésben nyújtott, már teljesített 
szolgáltatás minőségéről vagy 
hatékonyságáról szóló információk vagy a 
végfelhasználói berendezés működésére 
vonatkozó információk beszerzése 
érdekében szükséges, és az érintett 
végfelhasználó magánéletének védelmére 
nincs hatással vagy kevés hatással jár;

da) a végfelhasználói végberendezés 
biztonságának, bizalmas jellegének, 
integritásának, hozzáférhetőségének és 
hitelességének biztosításához szükséges, 
különösen frissítések révén, vagy 
technikai hiányosságok vagy hibák 
észlelése érdekében, az e célból szükséges 
ideig, feltéve, hogy:
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i. ez semmilyen módon nem 
módosítja a hardver vagy a szoftver 
működését, vagy a felhasználó által 
választott adatvédelmi beállításokat;

ii. a felhasználó minden alkalommal 
előzetes értesítést kap a frissítés 
telepítéséről; továbbá

iii. a felhasználónak lehetősége van e 
frissítések automatikus telepítését 
elhalasztani vagy kikapcsolni;

A másik eszközhöz vagy hálózati 
berendezéshez való kapcsolódás lehetővé 
tétele céljából a végberendezés által 
kibocsátott adatokat tilos gyűjteni, kivéve, 
ha:

A másik eszközhöz vagy hálózati 
berendezéshez való kapcsolódás lehetővé 
tétele céljából a végberendezés által 
kibocsátott adatokat tilos gyűjteni, kivéve, 
ha:

a) ez kizárólag a kapcsolat létesítése 
érdekében, az ahhoz szükséges ideig és 
annak a céljából történik; vagy

a) ez kizárólag a kapcsolat létesítése 
érdekében, az ahhoz szükséges ideig és 
annak a céljából történik; vagy

b) egyértelmű és jól látható értesítés 
jelenik meg, amely legalább az adatgyűjtés 
módjairól, céljáról, az adatgyűjtésért 
felelős személyről és személyes adatok 
gyűjtése esetén az (EU) 2016/679 rendelet 
13. cikkében előírt egyéb információkról, 
valamint a végberendezés végfelhasználója 
által az adatgyűjtés beszüntetése vagy 
minimalizálása érdekében tehető 
intézkedésekről tájékoztat.

b) a végfelhasználó hozzájárulását 
adta, miután a végberendezésén 
megjelenő értesítés útján tájékoztatták az 
adatgyűjtés céljáról, ami magában foglalja 
a tájékoztatást az adatgyűjtés módjáról az 
adatgyűjtésért felelős személyről és 
személyes adatok gyűjtése esetén az (EU) 
2016/679 rendelet 13. cikkében előírt 
egyéb információkról, valamint a 
végberendezés végfelhasználója által az 
adatgyűjtés beszüntetése vagy 
minimalizálása érdekében tehető 
intézkedésekről. vagy

ba) statisztikai adatgyűjtés céljából 
feltétlenül szükséges, időben és térben az e 
célra feltétlenül szükséges mértékre 
korlátozódik, továbbá az adatokat 
anonimizálják vagy törlik, amint e célból 
már nincs rájuk szükség, olyan módon, 
hogy többé ne legyenek kapcsolatba 
hozhatók a végberendezéssel vagy ne 
legyenek felhasználhatók a 
végfelhasználóknak a végberendezésük 
alapján történő kiszűrésére, és a további 
adatkezelés kizárólag összesített 
információk előállítására szolgáló 
statisztikai célból történik;

Az ilyen adatok gyűjtésének feltétele, hogy Az ilyen adatok gyűjtésének feltétele, hogy 
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az (EU) 2016/679 rendelet 32. cikkében 
foglaltak szerint a megfelelő technikai és 
szervezési intézkedések alkalmazásával 
garantálják a kockázatok mértékének 
megfelelő szintű adatbiztonságot.

az (EU) 2016/679 rendelet 32. cikkében 
foglaltak szerint a megfelelő technikai és 
szervezési intézkedések garantálják a 
kockázatok mértékének megfelelő szintű 
adatbiztonságot.

3. A (2) bekezdés b) pontja szerinti 
tájékoztatást szabványosított ikonokkal is 
ki lehet egészíteni, amelyekkel jól látható, 
könnyen érthető és jól olvasható 
formában nyújtható érdemi áttekintés az 
adatgyűjtésről.

4. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 27. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák a 
szabványosított ikonok által 
megjelenítendő információkat és a 
szabványosított ikonok biztosítására 
vonatkozó eljárásokat.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk 9. cikk

Hozzájárulás Hozzájárulás

1. A hozzájárulás fogalmának az (EU) 
2016/679 rendelet 4. cikke 11. pontjában 
megadott meghatározását és 7. cikkében 
foglalt feltételeit kell alkalmazni.

1. A tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulás fogalmának az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikke 11. pontjában megadott 
meghatározását és 7. cikkében foglalt 
feltételeit kell alkalmazni.

2. Az (1) bekezdés sérelme nélkül, 
amennyiben műszakilag lehetséges és 
kivitelezhető, a 8. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának alkalmazásában a hozzájárulás 
kifejezhető az internet-hozzáférést biztosító 
szoftveralkalmazás megfelelő műszaki 
beállításainak használatával.

2. Az (1) bekezdés sérelme nélkül, 
amennyiben műszakilag lehetséges és 
kivitelezhető, a 8. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának alkalmazásában a hozzájárulás 
kifejezhető az internet-hozzáférést biztosító 
szoftveralkalmazás megfelelő műszaki 
beállításainak használatával.

Ha a felhasználó hozzájárulását ilyen 
technikai beállítás útján adja meg, e 
beállítások minden más féllel szemben is 
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kötelező erővel rendelkeznek és 
érvényesíthetők. Amennyiben egy 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez olyan 
információ kezelésére van szükség, amely 
nem feltétlenül szükséges a szolgáltatás 
nyújtásához, és valamely végfelhasználó 
megtagadta az ilyen adatkezeléshez való 
hozzájárulását, a végelhasználó számára 
egyéb méltányos és észszerű lehetőségeket 
kell biztosítani a szolgáltatáshoz való 
hozzáférésre.

3. Az elektronikus hírközlési adatok 
kezeléséhez a 6. cikk (2) bekezdésének c) 
pontja és (3) bekezdésének a) és b) pontja 
értelmében hozzájáruló végfelhasználók 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
hozzájárulásukat az (EU) 2016/679 
rendelet 7. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően bármikor visszavonják, és az 
adatkezelés ideje alatt hathavonta 
emlékeztetni kell őket erre a lehetőségre.

3. Az elektronikus hírközlési adatok 
kezeléséhez a 6. cikk (2) bekezdésének c) 
pontja és (3) bekezdésének a), aa) és b) 
pontja értelmében hozzájáruló 
végfelhasználók számára lehetővé kell 
tenni, hogy hozzájárulásukat az (EU) 
2016/679 rendelet 7. cikke (3) 
bekezdésének megfelelően bármikor 
visszavonják. A hozzájárulás 
visszavonását ugyanolyan egyszerű 
módon kell lehetővé tenni, mint annak 
megadását.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk 10. cikk

Az adatvédelmi beállításokkal 
összefüggésben nyújtandó tájékoztatás és 

lehetőségek

Az adatvédelmi beállításokkal 
összefüggésben nyújtandó tájékoztatás és 

lehetőségek

1. A forgalomba hozott, elektronikus 
hírközlést, többek között az információk 
online lekérdezését vagy megjelenítését 
lehetővé tévő szoftvereknek lehetőséget
kell kínálniuk arra, hogy a végfelhasználó 
megakadályozza, hogy harmadik felek
adatokat tároljanak végberendezésén vagy
a már ott tárolt adatokat kezeljék.

1. Az elektronikus hírközlést – többek 
között az információk online lekérdezését 
vagy megjelenítését – lehetővé tévő 
forgalomba hozott szoftvereknek fel kell 
kínálniuk a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett megfelelő technikai beállításokat. 
E beállításoknak beépített lehetőségként 
fel kell kínálniuk annak 
megakadályozását, hogy más felek a 
végfelhasználó végberendezésének 
feldolgozási és tárolási képességeit 
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használják, vagy hogy a szóban forgó 
végberendezésről származó olyan adatokat 
gyűjtsenek, amelyek nem szükségesek a 
végfelhasználó által kért konkrét 
szolgáltatás nyújtásához.

Az első albekezdésben említett szoftvernek 
továbbá lehetőséget kell kínálnia a több 
eszközt érintő nyomkövetésből való 
kimaradásra is.

2. Telepítéskor a szoftvernek 
tájékoztatnia kell a végfelhasználót az 
adatvédelmi beállítási lehetőségekről, és a 
telepítés folytatását ahhoz kell kötnie, 
hogy a végfelhasználó hozzájárulását adja 
valamely beállításhoz.

2. A szoftvernek tájékoztatnia kell a 
végfelhasználót az adatvédelmi beállítási 
lehetőségekről telepítéskor és a szoftver 
minden olyan frissítésekor, amely 
befolyásolja a végfelhasználó 
végberendezésén történő 
információtárolást, vagy az adott 
berendezésen már tárolt információ 
kezelését.

Az adatvédelmi beállítási lehetőségeket oly 
módon kell feltüntetni, hogy az lehetővé 
tegye a végfelhasználó számára a teljes 
körű tájékoztatáson alapuló döntést.

Az adatvédelmi beállítási lehetőségeknek 
a végberendezés vagy a szoftver 
használata során könnyen 
hozzáférhetőnek és módosíthatónak kell 
lenniük.

Az Európai Adatvédelmi Testület 2018. 
november 25-ig iránymutatást ad ki a
megfelelő technikai beállítások útján 
megadott hozzájárulás feltételeinek 
teljesítésére vonatkozóan.

3. Az olyan szoftverek esetében, 
amelyek 2018. május 25-én már telepítve 
vannak, az első szoftverfrissítéskor, de 
legkésőbb 2018. augusztus 25-étől kell 
eleget tenni az (1) és (2) bekezdésben 
rögzített követelményeknek.

3. Az olyan szoftverek esetében, 
amelyek 2018. május 25-én már telepítve 
vannak, az első szoftverfrissítéskor, de 
legkésőbb 2019. november 25-étől kell 
eleget tenni az (1) és (2) bekezdésben 
rögzített követelményeknek.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk 11. cikk

Korlátozások Korlátozások 

1. Az Unió vagy a tagállamok
jogalkotási intézkedés útján korlátozhatják
az 5–8. cikkben rögzített jogok és 
kötelezettségek körét, amennyiben e 
korlátozás miatt az alapvető jogok és 
szabadságok lényege nem sérül, valamint 
ez a korlátozás egy demokratikus 
társadalomban az (EU) 2016/679 rendelet 
23. cikke (1) bekezdésének a)–e) 
pontjában említett egy vagy több általános 
közérdek védelmét vagy az ilyen 
érdekekkel kapcsolatban közhatalmi 
feladatok ellátásával összefüggő 
nyomonkövetési, vizsgálati vagy 
szabályozási tevékenység gyakorlását 
szolgáló, szükséges, megfelelő és arányos 
intézkedés.

1. Az uniós vagy a tagállami jog
jogalkotási intézkedés útján korlátozhatja
az 5–8. cikkben meghatározott jogokat és 
kötelezettségeket, amennyiben e korlátozás 
tiszteletben tartja az alapvető jogok és 
szabadságok lényeges tartalmát, valamint 
az alábbi egy vagy több általános közérdek 
védelméhez szükséges, megfelelő és 
arányos intézkedés egy demokratikus 
társadalomban:

a) nemzetbiztonság;

b) honvédelem;

c) súlyos bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntető 
szankciók végrehajtása, beleértve a 
közbiztonság elleni fenyegetésekkel 
szembeni védelmet és az ilyen 
fenyegetések megelőzését.

Az 5. cikkben említett kötelezettségek és 
jogok korlátozására irányuló bármely 
jogalkotási intézkedés adott esetben 
tartalmazza az (EU) 2016/679 rendelet 23. 
cikkének (2) bekezdése szerinti részletes 
rendelkezéseket és csak bírósági határozat 
alapján hajtható végre.

A 17. cikknek megfelelően az (1) 
bekezdésben említett egyetlen jogalkotási 
intézkedés sem teheti lehetővé a 
végberendezés vagy a hírközlési hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának és 
integritásának védelme érdekében 
használt titkosítási módszerek gyengítését.
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2. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak az 
(1) bekezdéssel összhangban elfogadott 
jogalkotási intézkedésen alapuló belső 
eljárásokat kell kidolgozniuk a 
végfelhasználók elektronikus hírközlési 
adataihoz való hozzáférés iránti kérelmek 
megválaszolására. A szolgáltatóknak az 
illetékes felügyeleti hatóságokat kérésükre 
tájékoztatniuk kell ezekről az eljárásokról, 
a beérkezett kérelmek számáról, az említett
jogi indokolásról és a szolgáltató 
válaszáról.

2. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak 
kérésre tájékoztatniuk kell az illetékes 
felügyeleti hatóságot és a nyilvánosságot 
az (1) bekezdés alapján elfogadott 
jogalkotási intézkedésen alapuló, a 
végfelhasználók elektronikus hírközlési 
adataihoz való hozzáférés iránti 
kérelmekről, különösen a beérkezett 
kérelmek számáról, a teljesített kérelmek
számáról, és az alapul szolgáló jogi 
indokolásról.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Függetlenül attól, hogy a hívó 
végfelhasználó letiltotta-e a hívóvonal 
azonosításának kijelzését, segélyhívó 
szolgálatok hívásakor a nyilvánosan 
elérhető számfüggő személyközi 
kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóknak a segélyhívási célú 
kommunikációval foglalkozó szervezetek, 
köztük a közbiztonsági válaszpontok 
esetében vonalanként figyelmen kívül kell 
hagyniuk a hívóvonal-azonosítás 
kijelzésének letiltását és a végfelhasználó 
metaadatok kezeléséhez való 
hozzájárulásának megtagadását vagy 
hiányát, hogy az említett szervezetek 
reagálhassanak a kommunikációra.

(1) Függetlenül attól, hogy a hívó 
végfelhasználó letiltotta-e a hívóvonal 
azonosításának kijelzését, segélyhívó 
szolgálatok hívásakor a nyilvánosan 
elérhető számfüggő személyközi 
kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóknak a segélyhívási célú 
kommunikációval foglalkozó szervezetek, 
köztük a közbiztonsági válaszpontok 
esetében vonalanként figyelmen kívül kell 
hagyniuk a hívóvonal-azonosítás 
kijelzésének letiltását, hogy az említett 
szervezetek reagálhassanak a 
kommunikációra.

Indokolás

Innen törlendő és a 6. cikk (2a)(új) bekezdésébe helyezendő át.

Módosítás 39

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

(1a) Ez a rendelet nem érinti a 112-es 
egységes európai segélyhívó 
szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-
segélyhívó rendszer ((EU) 2015/758 
rendelet) alkalmazását, és lehetővé kell 
tennie, hogy az e-segélyhívó rendszer a 
vészhelyzeteket kezelje és a feladatokat a 
lehető leghatékonyabban ellássa;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bizonyos számokról indított vagy 
névtelen hívások letiltása;

a) bizonyos számokról indított, vagy a 
16. cikk (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott, az üzletszerzési célú hívás 
azonosítására szolgáló egyedi 
előhívószámmal vagy előtétszámmal 
indított, vagy névtelen hívások letiltása;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk 15. cikk

Nyilvános névjegyzékek Nyilvános névjegyzékek 

1. A nyilvános névjegyzéket biztosító
szolgáltatók kötelesek beszerezni a 
természetes személynek minősülő 
végfelhasználók hozzájárulását a 
személyes adataik névjegyzékben való 
szerepeltetéséhez és ennélfogva a 
személyes adatok kategóriái szerinti 
adatbevitelhez, amennyiben ezek az 
adatok a névjegyzéket biztosító szolgáltató 
megítélése szerint a névjegyzék célja 
szempontjából lényegesek. A 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 

1. Az elektronikus hírközlési
szolgáltatók kötelesek beszerezni a 
természetes személynek minősülő 
végfelhasználók hozzájárulását ahhoz, 
hogy a személyes adataikat megosszák a 
nyilvánosan hozzáférhető névjegyzékek 
szolgáltatóival, és ennélfogva kötelesek a 
személyes adatok kategóriáira lebontva 
tájékoztatást nyújtani a végfelhasználók 
számára a névjegyzékben szereplő 
adatokról, amennyiben ezek az adatok a 
névjegyzék célja szempontjából 
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természetes személynek minősülő 
végfelhasználók számára az ilyen adatok 
ellenőrzéséhez, helyesbítéséhez és 
törléséhez szükséges eszközöket.

szükségesek. A szolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell a természetes 
személynek minősülő végfelhasználók 
számára az ilyen adatok ellenőrzéséhez, 
helyesbítéséhez és törléséhez szükséges 
eszközöket.

2. A nyilvánosan hozzáférhető 
névjegyzéket biztosító szolgáltatók 
kötelesek tájékoztatni a névjegyzékben 
rendelkezésre álló keresési funkciókról 
azokat a természetes személynek minősülő 
végfelhasználókat, akiknek a személyes 
adatai szerepelnek a névjegyzékben, és be 
kell szerezniük e végfelhasználók 
hozzájárulását, mielőtt adataikra 
vonatkozóan azok engedélyeznék a 
keresési funkciók használatát.

2. A nyilvánosan hozzáférhető 
névjegyzéket biztosító szolgáltatók 
kötelesek tájékoztatni a névjegyzékben 
rendelkezésre álló keresési funkciókról 
azokat a természetes személynek minősülő 
végfelhasználókat, akiknek a személyes 
adatai szerepelnek a névjegyzékben, és be 
kell szerezniük e végfelhasználók 
hozzájárulását, mielőtt adataikra 
vonatkozóan azok engedélyeznék a 
keresési funkciók használatát.

3. A nyilvános névjegyzéket biztosító 
szolgáltatóknak lehetővé kell tenniük a jogi 
személynek minősülő végfelhasználók 
számára, hogy a velük kapcsolatos adatok 
névjegyzékben való szerepeltetése ellen 
kifogást emeljenek. A szolgáltatók emellett 
kötelesek biztosítani e jogi személynek 
minősülő végfelhasználók számára az ilyen 
adatok ellenőrzéséhez, helyesbítéséhez és 
törléséhez szükséges eszközöket.

3. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak és a
nyilvános névjegyzéket biztosító 
szolgáltatóknak lehetővé kell tenniük a jogi 
személynek minősülő végfelhasználók
vagy az üzleti célból eljáró természetes 
személyek számára, hogy a velük 
kapcsolatos adatok névjegyzékben való 
szerepeltetése ellen kifogást emeljenek. A 
szolgáltatók emellett kötelesek biztosítani e 
jogi személynek minősülő vagy az üzleti 
célból eljáró természetes személy
végfelhasználók számára az ilyen adatok 
ellenőrzéséhez, helyesbítéséhez és 
törléséhez szükséges eszközöket.

4. A végfelhasználók számára 
díjmentesen kell lehetővé tenni, hogy a 
nyilvánosan hozzáférhető névjegyzékben 
való szerepeltetésükhöz való hozzájárulást 
megtagadják, illetve a velük kapcsolatos 
adatokat ellenőrizzék, helyesbítsék és 
töröltessék.

4. A végfelhasználók számára 
díjmentesen és könnyen elérhető módon 
kell lehetővé tennie az elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak vagy közvetlenül a 
nyilvánosan hozzáférhető névjegyzék 
szolgáltatójának, hogy a nyilvánosan 
hozzáférhető névjegyzékben való 
szerepeltetésükhöz való hozzájárulást 
megtagadják, illetve a velük kapcsolatos 
adatokat ellenőrizzék, helyesbítsék és 
töröltessék. 

4 a. Amennyiben a természetes személy 
végfelhasználó személyes adatai a 
nyilvánosan hozzáférhető névjegyzékbe a 
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rendelet hatálybalépését megelőzően 
kerültek be, és amennyiben a hozzájárulás 
megszerzése észszerűtlenül nagy terhet 
róna a névjegyzék szolgáltatójára vagy a 
névjegyzéket létrehozó szolgáltatóra, az 
ilyen végfelhasználók személyes adatai 
továbbra is szerepelhetnek a nyilvánosan 
hozzáférhető névjegyzékben, a keresési 
funkciókkal ellátott változatokat is 
ideértve, kivéve, ha a végfelhasználó 
egyértelműen kifogást emelt adatai 
névjegyzékben való szerepeltetésével vagy 
az adataival kapcsolatos keresési 
funkciókkal kapcsolatban.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk 16. cikk

Nem kívánt tájékoztatás Nem kívánt tájékoztatás 

1. Természetes és jogi személyek 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
igénybevételével közvetlen üzletszerzési 
célú tájékoztatást nyújthatnak az ahhoz 
hozzájáruló, természetes személynek 
minősülő végfelhasználóknak.

1. Természetes és jogi személyek 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
igénybevételével közvetlen üzletszerzési 
célú tájékoztatást nyújthatnak az ahhoz 
hozzájáruló és természetes személynek 
minősülő végfelhasználóknak.

2. Amennyiben egy természetes vagy 
jogi személy – az (EU) 2016/679 
rendeletnek megfelelően – elektronikus 
levelezés céljából megszerzi ügyfeleitől 
elektronikus elérhetőségi adataikat egy 
termék vagy szolgáltatás értékesítése során, 
e természetes vagy jogi személy csak akkor 
használhatja fel ezeket az adatokat saját 
hasonló termékeivel vagy szolgáltatásaival 
kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célra, 
ha az ügyfelek számára egyértelműen és 
kifejezetten lehetőséget biztosít arra, hogy 
az ilyen célú felhasználás ellen díjmentesen 
és egyszerűen kifogással élhessenek. A 
kifogásolási jogot az adatgyűjtéskor és 
minden egyes üzenetküldéskor biztosítani 

2. Amennyiben egy természetes vagy 
jogi személy – az (EU) 2016/679 
rendeletnek megfelelően – elektronikus 
levelezés céljából megszerzi ügyfeleitől 
elektronikus elérhetőségi adataikat egy 
termék vagy szolgáltatás értékesítése során, 
e természetes vagy jogi személy csak akkor 
használhatja fel ezeket az adatokat saját 
termékeivel vagy szolgáltatásaival 
kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célra, 
ha az ügyfelek számára egyértelműen és 
kifejezetten lehetőséget biztosít arra, hogy 
az ilyen célú felhasználás ellen díjmentesen 
és egyszerűen kifogással élhessenek. Az 
ügyfeleket tájékoztatni kell a kifogásolási 
jogról és biztosítani kell számukra, hogy 
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kell. azt könnyen gyakorolhassák az 
adatgyűjtéskor és minden egyes 
üzenetküldéskor.

3. Az (1) és (2) bekezdés sérelme 
nélkül a közvetlen üzletszerzési célú 
hívások bonyolítása céljából elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat igénybe vevő 
természetes és jogi személyek:

3. Az (1) és (2) bekezdés sérelme 
nélkül a közvetlen üzletszerzési célú 
hívások bonyolítása céljából elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat igénybe vevő
természetes és jogi személyek:

a) kijelzik annak a telefonvonalnak az 
azonosítóját, amelyen keresztül elérhetők; 
vagy

a) kijelzik annak a telefonvonalnak az 
azonosítóját, amelyen keresztül elérhetők; 
vagy

b) az üzletszerzési célú hívás tényét 
jelző külön előhívószámot vagy 
előtétszámot jeleznek ki.

b) az üzletszerzési célú hívás tényét 
jelző külön előhívószámot vagy 
előtétszámot jeleznek ki.

4. Az (1) bekezdés rendelkezései 
ellenére a tagállamok jogszabályban 
előírhatják, hogy a természetes személynek 
minősülő végfelhasználóknak szóló 
közvetlen üzletszerzési célú beszédhívások 
csak olyan természetes személynek 
minősülő végfelhasználókhoz intézhetők, 
akik nem emeltek kifogást ilyen 
tájékoztatás ellen.

4. Az (1) bekezdés rendelkezései 
ellenére a tagállamok jogszabályban 
előírhatják, hogy a természetes személynek 
minősülő végfelhasználóknak szóló 
közvetlen üzletszerzési célú beszédhívások 
csak olyan természetes személynek 
minősülő végfelhasználókhoz intézhetők, 
akik nem emeltek kifogást ilyen 
tájékoztatás ellen. A tagállamok előírják, 
hogy a felhasználók kifogást emelhetnek a 
nem kívánt tájékoztatás ellen egy nemzeti 
szintű „Ne hívjanak” nyilvántartás révén, 
ami egyúttal biztosítja, hogy a 
felhasználónak csak egyszer kelljen 
kimaradását bejelentenie.

5. A tagállamok az uniós jog és a 
hatályos nemzeti jog keretein belül 
biztosítják, hogy a jogi személynek 
minősülő végfelhasználók jogos érdekei az 
(1) bekezdésben leírt módon nyújtott, nem 
kívánt tájékoztatás tekintetében kellő 
védelmet élvezzenek.

5. A tagállamok az uniós jog és a 
hatályos nemzeti jog keretein belül 
biztosítják, hogy a jogi személynek 
minősülő végfelhasználók jogos érdekei az 
(1) bekezdésben leírt módon nyújtott, nem 
kívánt tájékoztatás tekintetében kellő 
védelmet élvezzenek.

6. A közvetlen üzletszerzési célú 
tájékoztatás nyújtása céljából elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat igénybe vevő 
természetes és jogi személyeknek 
figyelmeztetniük kell a végfelhasználókat a 
tájékoztatás üzletszerzési jellegére, 
közölniük annak a jogi vagy természetes
személynek a kilétét, akinek a nevében a 
tájékoztatást nyújtják, valamint meg kell 
adniuk az összes ahhoz szükséges 

6. A közvetlen üzletszerzési célú 
tájékoztatás nyújtása céljából elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat igénybe vevő 
természetes és jogi személyeknek 
figyelmeztetniük kell a végfelhasználókat a 
tájékoztatás üzletszerzési jellegére, 
közölniük annak a jogi vagy természetes 
személynek a kilétét, akinek a nevében a 
tájékoztatást nyújtják, valamint meg kell 
adniuk az összes ahhoz szükséges 



PE602.722v02-00 44/51 AD\1135572HU.docx

HU

információt, hogy a címzettek egyszerűen 
gyakorolhassák azon jogukat, hogy 
visszavonják a további üzletszerzési célú 
tájékoztatás fogadásához való 
hozzájárulásukat.

információt, hogy a címzettek visszavonják 
a további üzletszerzési célú tájékoztatás 
fogadásához való hozzájárulásukat, vagy 
az ellen díjmentesen kifogást emeljenek, 
az (EU) 2016/679 rendelet 12. cikkének 
(5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően. Tilos a közvetlen 
üzletszerzési célú tájékoztatás küldése 
során a feladó személyazonosságának 
elrejtése, hamis kapcsolattartási adatok, 
számok vagy hamis válaszcímek 
alkalmazása.

7. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 26. cikk (2) bekezdése alapján 
végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a 
(3) bekezdés b) pontjában említett, az 
üzletszerzési célú hívások azonosítására 
szolgáló előhívószám vagy előtétszám 
meghatározásáról.

7. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 26. cikk (2) bekezdése alapján 
végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a 
(3) bekezdés b) pontjában említett, az 
üzletszerzési célú hívások azonosítására 
szolgáló előhívószám vagy előtétszám 
meghatározásáról.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk 17. cikk

Értesítés az észlelt biztonsági 
kockázatokról

Biztonsággal kapcsolatos kötelezettségek

A hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások biztonságát esetlegesen 
veszélyeztető konkrét kockázat felmerülése 
esetén az elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak 
értesítenie kell a végfelhasználókat erről a 
kockázatról, és amennyiben a kockázat a 
szolgáltató által végrehajtandó 
intézkedések alkalmazási körén kívül esik, 
tájékoztatnia kell a végfelhasználókat a 
jogorvoslati lehetőségekről, a várható 
költségeket is jelezve.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatóknak meg kell felelniük 
az (EU) 2016/679 rendelet 32. cikkében és 
[az Európai Elektronikus Hírközlési 
Kódex létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben] előírt 
biztonsági kötelezettségeknek. Az 
elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy 
elegendő védelem álljon rendelkezésre az 
elektronikus hírközlési adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáféréssel és az adatok 
módosításával szemben, valamint hogy a 
kommunikáció bizalmas jellegét és 
integritását korszerű műszaki 
intézkedések, többek között titkosítási 
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módszerek – például végpontok közötti 
titkosítás – garantálják.

Elő kell mozdítani, hogy végfelhasználók 
tájékoztatást kapjanak biztonsági 
normákról, az öntanúsításról vagy a 
szoftverek és a végberendezések biztonsági 
és minőségi jellemzőire vonatkozó 
címkézésről.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) iránymutatásokat dolgoz ki a 
felügyeleti hatóságok számára a 9. cikk 
(1) bekezdésében említett intézkedések 
alkalmazása, valamint a jogalanyok 
hozzájárulásának megadására vonatkozó 
konkrét részletek tekintetében;

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A végfelhasználónak vagy 
végfelhasználók egy csoportjának jogában 
áll megbíznia egy, a tagállami jog 
értelmében megfelelően létrehozott, 
alapszabálya szerint közérdekű célokat 
követő, a személyes adatok védelme és a 
magánélet védelme terén működő 
nonprofit szervet, szervezetet vagy 
egyesületet, hogy nevében a panaszt 
benyújtsa, nevében gyakorolja az e cikk 
(1) és (2) bekezdésében említett jogokat, 
valamint a nevében gyakorolja a 22. 
cikkben említett, kártérítéshez való jogot, 
amennyiben a tagállami jog erről 
rendelkezik.
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Egy szerv, szervezet vagy egyesület 
– a végfelhasználótól kapott megbízástól 
függetlenül – jogosult arra, hogy a 
bejegyzése szerinti tagállamban az e cikk 
(1) bekezdése alapján eljárni jogosult 
felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson 
be, valamint hogy gyakorolja az e cikk (2) 
bekezdésében említett jogokat, ha 
megítélése szerint megsértették a 
végfelhasználó e rendelet szerinti jogait.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
VI fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI 
AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI 
AKTUSOK

VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve

A felhatalmazás gyakorlása

1. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.

2. A Bizottság a 8. cikk (4) bekezdése 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására [e rendelet 
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hatálybalépésének napja]-tól/-től, 
határozatlan időre kap felhatalmazást.

3. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.

4. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

5. A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

6. A 8. cikk (4) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk
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27. cikk 27. cikk

Hatályon kívül helyezés Hatályon kívül helyezés

1. A 2002/58/EK irányelv 2018. 
május 25-én hatályát veszti.

1. A 2002/58/EK irányelv 2018. 
november 25-én hatályát veszti.

2. A hatályon kívül helyezett 
irányelvre történő hivatkozásokat erre a 
rendeletre történő hivatkozásként kell 
értelmezni.

2. A hatályon kívül helyezett 
irányelvre történő hivatkozásokat erre a 
rendeletre történő hivatkozásként kell 
értelmezni.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk 28. cikk

Ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó 
rendelkezés

Ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó 
rendelkezés

Az Európai Bizottság legkésőbb 2018. 
január 1-ig részletes programot dolgoz ki e 
rendelet eredményességének ellenőrzésére.

Az Európai Bizottság legkésőbb 2018. 
június 1-ig részletes programot dolgoz ki e 
rendelet eredményességének ellenőrzésére.

A Bizottság legkésőbb az e rendelet 
alkalmazásának kezdetétől számított három 
évvel, majd azt követően háromévente 
elvégzi e rendelet értékelését, és a főbb 
megállapításokról beszámol az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Az 
értékelés adott esetben e rendelet 
módosításának vagy hatályon kívül 
helyezésének alapjául szolgál a jogi, 
műszaki vagy gazdasági fejlemények 
fényében.

A Bizottság legkésőbb az e rendelet 
alkalmazásának kezdetétől számított három 
évvel, majd azt követően háromévente 
elvégzi e rendelet értékelését, és a főbb 
megállapításokról beszámol az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Az 
értékelés adott esetben e rendelet 
módosításának vagy hatályon kívül 
helyezésének alapjául szolgál a jogi, 
műszaki vagy gazdasági fejlemények 
fényében. 

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk
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29. cikk 29. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás Hatálybalépés és alkalmazás

1. Ez a rendelet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba.

1. Ez a rendelet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba.

2. Ezt a rendeletet 2018. május 25-től 
kell alkalmazni.

2. Ezt a rendeletet 2018. november
25-től kell alkalmazni.
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