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Módosítás 11
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
8., 12. és 28. cikkének, valamint az emberi 
jogok európai egyezménye 8. és 11. 
cikkének megfelelően óvni kell a 
munkavállalók személyes – főként a 
politikai irányultsághoz, szakszervezeti 
tagsághoz és tevékenységhez hasonló, 
érzékeny – adatait, és azok semmiképp 
sem használhatók fel arra, hogy 
munkavállalókat olyan úgynevezett 
„feketelistákra” helyezzenek, amelyeket 
más vállalkozásoknak továbbítanak azzal 
a céllal, hogy bizonyos munkavállalókat 
hátrányosan megkülönböztessenek.

Or. de

Módosítás 12
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A hozzájárulás nem hoz létre 
érvényes jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, 
amikor a munkavállaló személyes adatait 
a munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. Amennyiben 

törölve
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az adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll 
fenn kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés helyett az adatvédelmi jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
érintett önként eldönthesse, hogy hozzájárul-e adatainak feldolgozásához. Ezenkívül lehetővé 
kell tenni a személyes adatok munkaviszony keretében történő feldolgozásához adott 
hozzájárulást, ha az adatfeldolgozás csak kis jelentőséggel bír a munkavállaló számára.

Módosítás 13
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. Amennyiben 
az adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll 
fenn kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. 
Foglalkoztatási tekintetben kivételt képez 
az adatfeldolgozás, amennyiben a 
munkavállaló számára túlnyomórészt jogi 
vagy gazdasági szempontból előnyökkel 
jár. Amennyiben az adatfeldolgozó 
hatóság, csak akkor áll fenn 
kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
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elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. de

Módosítás 14
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. Amennyiben 
az adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll 
fenn kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. 
Foglalkoztatási tekintetben kivételt képez 
az adatfeldolgozás, amennyiben a
munkavállaló számára túlnyomórészt jogi 
vagy gazdasági szempontból előnyökkel 
jár. Amennyiben az adatfeldolgozó 
hatóság, csak akkor áll fenn 
kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. de

Módosítás 15
Martin Kastler
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Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. Amennyiben 
az adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll 
fenn kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel, kivéve ha az 
adatfeldolgozás az érintett számára jogi 
vagy gazdasági szempontból előnyökkel 
jár. Amennyiben az adatfeldolgozó 
hatóság, csak akkor áll fenn 
kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. de

Módosítás 16
Paul Murphy

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között 
kiváltképp akkor, amikor a munkavállaló 
személyes adatait a munkáltató a 
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összefüggésben dolgozza fel. Amennyiben 
az adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll 
fenn kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

munkaviszonnyal összefüggésben dolgozza 
fel. A hozzájárulás ezért a 
foglalkoztatással összefüggésben nem 
hozhat létre jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására.  Amennyiben az 
adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll fenn 
kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. en

Módosítás 17
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
feldolgozást olyan magánvállalkozás
végzi, amely több mint 20 fő személyes 
adatait dolgozza fel, vagy amennyiben fő 
tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem. A 
függetlenség biztosítása érdekében ezeket 
az adatvédelmi tisztviselőket 
tevékenységük során a felmondás és a 
hátrányos megkülönböztetés ellen 
különleges védelemnek kell megilletnie, 
valamint csak a vállalati érdekképviselet 
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hozzájárulását követően lehet kijelölni; az 
adatvédelmi tisztviselőknek lehetőséget 
kell biztosítani továbbá a 
tevékenységükkel kapcsolatos rendszeres 
továbbképzésre, amelynek költségeit az 
adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozó 
viseli.

Or. de

Módosítás 18
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem. A 
feldolgozást jogi személy végzi, és az 
évente több mint 250 érintett személyre 
vonatkozik.

Or. de

Módosítás 19
Philippe De Backer
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Rendeletre irányuló javaslat
123 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(123) A népegészség terén az érintett 
hozzájárulása nélkül is szükséges lehet az 
egészségügyi vonatkozású személyes 
adatok közérdekből történő feldolgozása. 
Ebben az összefüggésben a „népegészség” 
fogalmát a népegészségre és a munkahelyi 
egészségre és biztonságra vonatkozó 
közösségi statisztikáról szóló, 2008. 
december 16-i 1338/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározottak szerint úgy kell 
értelmezni, hogy az valamennyi, az 
egészséggel kapcsolatos elem, nevezetesen 
az egészségi állapot, beleértve a 
morbiditást és a fogyatékosságot, az 
egészségi állapotot befolyásoló tényezők, 
az egészségügyi ellátással kapcsolatos 
igények, az egészségügyi ellátásra kiosztott 
források, az egészségügyi ellátás nyújtása 
és az ahhoz való általános hozzáférés, 
valamint az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos kiadások és finanszírozás, 
továbbá a halálokok. Az egészségügyi 
személyes adatok ilyen közérdekű 
feldolgozása nem eredményezheti azt, 
hogy a személyes adatokat más célokból 
harmadik személyek, így munkáltatók, 
biztosítók és bankok dolgozzák fel.

(123) A népegészség terén az érintett 
hozzájárulása nélkül is szükséges lehet az 
egészségügyi vonatkozású személyes 
adatok közérdekből történő feldolgozása. 
Ebben az összefüggésben a „népegészség” 
fogalmát a népegészségre és a munkahelyi 
egészségre és biztonságra vonatkozó 
közösségi statisztikáról szóló, 2008. 
december 16-i 1338/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározottak szerint úgy kell 
értelmezni, hogy az valamennyi, az 
egészséggel kapcsolatos elem, nevezetesen 
az egészségi állapot, beleértve a 
morbiditást és a fogyatékosságot, az 
egészségi állapotot befolyásoló tényezők, 
az egészségügyi ellátással kapcsolatos 
igények, az egészségügyi ellátásra kiosztott 
források, az egészségügyi ellátás nyújtása 
és az ahhoz való általános hozzáférés, 
valamint az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos kiadások és finanszírozás, 
továbbá a halálokok. Az egészségügyi 
személyes adatok ilyen közérdekű 
feldolgozása nem eredményezheti azt, 
hogy a személyes adatokat más célokból 
harmadik személyek, így munkáltatók, 
biztosítók és bankok dolgozzák fel, kivéve 
azokban az esetekben, ha részt vesznek a 
szociális biztonsági rendszer 
kialakításában és megvalósításában.

Or. en

Indokolás

Néhány európai tagállamban harmadik felek is részt vesznek a szociális biztonsági rendszer 
kialakításában és megvalósításában. Emiatt szükséges, hogy ezek a harmadik felek nem 
közegészségügyi céllal feldolgozhassanak személyes adatokat.
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Módosítás 20
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására.

(124) A munkavállalók személyes 
adatainak a munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok – jogi rendelkezések révén –
különös szabályokat fogadhatnak el a 
személyes adatoknak a foglalkoztatási 
ágazatban való feldolgozására. A személyes 
adatok foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozásának mentesülnie kell e 
rendelet követelményei alól. Ennélfogva a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozására vonatkozó 
különös szabályok jogi rendelkezések által 
történő elfogadásakor a tagállamok 
mentességeket és eltéréseket megállapító 
jogi rendelkezéseket fogadhatnak el. A 
tagállamoknak számára lehetővé kell 
tenni annak előírását, hogy a 82. cikk (1) 
bekezdésében említett kérdéseket a 
szociális partnerek által nemzeti szinten 
megtárgyalt és megkötött kollektív 
szerződésekkel is meghatározhassák.

Or. en

Módosítás 21
Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
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munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül 
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására.

munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül 
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak az e 
rendeletben megállapított szintű védelem 
biztosítása mellett a foglalkoztatási 
ágazatban való feldolgozására. 
Amennyiben valamely tagállamban a 
foglalkoztatási viszony kérdéseinek 
szabályozására a munkavállalók 
képviselői és a vállalkozásnak vagy a 
vállalkozáscsoport fő vállalkozásának 
vezetői közötti megállapodás (kollektív 
szerződés) révén törvényes jogalap létezik, 
a személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozásának is 
szabályozhatónak kell lennie ilyen 
megállapodás keretében. Ugyanez 
vonatkozik az Európai Üzemi Tanács 
létrehozásáról vagy a közösségi szintű 
vállalkozások és vállalkozáscsoportok 
munkavállalóinak tájékoztatását és a 
velük folytatott konzultációt szolgáló 
eljárás kialakításáról szóló, 2009. május 
6-i 2009/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján hozott 
megállapodásokra is. A foglalkoztatottak 
személyiségi jogaira vonatkozó lényeges, 
alapvető rendelkezések érintetlenek 
maradnak.

Or. de

Módosítás 22
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
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foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a
foglalkoztatási ágazatban való
feldolgozására.

foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. A munkavállalók 
személyes adatainak a munkaviszonnyal 
összefüggő feldolgozásának szabályozása 
érdekében a tagállamok az e rendeletben 
megállapított szabályok biztosításával
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el. Amennyiben valamely 
tagállamban a foglalkoztatási viszony 
kérdéseinek szabályozására vonatkozó 
törvényes jogalapot a munkavállalók 
képviselői és a vállalkozásnak vagy a 
vállalkozáscsoport fő vállalkozásának 
vezetői közötti megállapodás (kollektív 
szerződés) révén vagy az Európai Üzemi 
Tanács létrehozásáról vagy a közösségi 
szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás 
kialakításáról szóló, 2009. május 6-i 
2009/38/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 alapján szabályozzák, a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását ilyen 
megállapodásokkal is szabályozhatják.
__________________
1 HL L 122., 2009.5.16., 28. o.

Or. de

Módosítás 23
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. A tagállamoknak 
képesnek kell lenniük a munkavállalók 
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munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül 
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására.

személyes adatai munkaviszonnyal 
összefüggő feldolgozásának jogszabály 
vagy kollektív szerződés révén történő 
szabályozására a személyes adatok 
foglalkoztatással összefüggő – a 
munkáltatói és a munkavállalói képviselet 
közötti – szabályozásának nemzeti 
gyakorlataival összhangban. Az ilyen 
kollektív szerződések a személyes adatok 
feldolgozását is szabályozhatják, és 
elsődleges jogi eszközként szolgálhatnak a 
szerződés részes felei számára. A rendelet 
nem állapíthat meg korlátozásokat a 
kollektív szerződésekre vonatkozóan. Ha 
az érintett tagállamban létezik jogalap a 
foglalkoztatási viszony kérdéseinek 
szabályozására a munkavállalói 
képviselők és a vállalkozásnak vagy a 
vállalkozáscsoport fő vállalkozásának 
vezetői közötti megállapodás (kollektív 
szerződés) vagy az Európai Üzemi Tanács 
létrehozásáról vagy a közösségi szintű 
vállalkozások és vállalkozáscsoportok 
munkavállalóinak tájékoztatását és a 
velük folytatott konzultációt szolgáló 
eljárás kialakításáról szóló, 2009. május 
6-i 2009/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján, a személyes 
adatok foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozását ilyen megállapodásokkal is 
szabályozhatják.

Or. en

Indokolás

A szövegben kifejezetten meg kell határozni, hogy a munkáltatók és a munkavállalók 
képviselői közötti kollektív szerződések a személyes adatok foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozását is szabályozhatják, és az ilyen szerződések részes felei számára az elsődlegesen 
irányadó jogi eszközök lehetnek.

Módosítás 24
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására.

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok az e rendeletben elfogadott 
minimumszabályok alapján jogszabályban 
különös szabályokat fogadhatnak el a 
személyes adatoknak a foglalkoztatási 
ágazatban való feldolgozására. A személyes 
adatok foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozása kollektív szerződésekkel is 
szabályozható, amennyiben azok a 
munkavállalók tekintetében legalább az e 
rendeletben megállapított szintű védelmet 
biztosítják.

Or. de

Módosítás 25
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
124 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124a) A foglalkoztatási viszonnyal 
közvetlenül összefüggő üzemi érdekek 
biztosítása érdekében a 
vállalkozáscsoportokon belül is 
megengedhető a foglalkoztatottak 
adatainak továbbítása és feldolgozása. Az 
érintettek védendő érdekei ezt nem 
akadályozhatják. A foglalkoztatottak 
adatai az érintettek minden olyan 
személyes adatát magukban foglalják, 
amelyek közvetlenül összefüggnek a 
foglalkoztatási viszonnyal. A 82. cikk (4) 
bekezdésében szereplő szabályozás a 
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foglalkoztatottak adatainak 
vállalkozáscsoportokon belüli 
feldolgozása tekintetében elterjedt 
gyakorlatot veszi figyelembe.

Or. de

Módosítás 26
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendeletet kell alkalmazni az 
Unióban letelepedett adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó által végzett, az Unióban 
lakóhellyel nem rendelkező érintettek 
személyes adatainak ezen érintettek 
harmadik ország(ok)ban folytatott 
gazdasági tevékenységein keresztül 
történő feldolgozására.

Or. en

Módosítás 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendeletet kell alkalmazni az 
Unióban letelepedett adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó által végzett, az Unióban 
lakóhellyel nem rendelkező érintettek 
személyes adatainak ezen érintettek 
harmadik ország(ok)ban folytatott 
gazdasági tevékenységein keresztül 
történő feldolgozására.
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Or. en

Módosítás 28
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható 
a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy 
azon harmadik fél vagy felek jogszerű 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
akiknek az adatokat eljuttatják, kivéve, ha 
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett 
gyermek. Ez nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a kollektív tárgyalási rendszer megfelelően működjön, a szakszervezeteknek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy nyomon kövessék a kollektív szerződések betartását. 
Jelenleg ezt a 95/46/EK irányelv 7. cikke f) pontjának keretében végzik. A 7. cikk f) pontja 
elismeri a harmadik felek személyes adatok feldolgozásához fűződő jogos érdekét. A 
munkáltatót többnyire adatkezelőnek, a szakszervezeteket pedig harmadik félnek tekintik.

Módosítás 29
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatfeldolgozásra a munkavállaló 
munkaviszonyához közvetlenül szükség 
van, és az adatok a munkaviszonyban 
részes felek jogaihoz és kötelezettségeihez 
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vagy az adatkezelő által a munkavállaló 
számára biztosított juttatásokhoz 
kapcsolódnak, illetve az adatfeldolgozás 
az érintett munka egyedi jellegéből 
adódik.

Or. en

Indokolás

A munkáltató akkor dolgozza fel a munkavállaló személyes adatait, ha az adatfeldolgozás a 
munkavállaló munkaviszonyához közvetlenül szükséges. Az adatfeldolgozás iránti igény a 
hatóságoktól, a fogyasztóktól, illetve a munkakörnyezet vagy a személyzet igazgatásából is 
eredhet. Az adatfeldolgozásnak a munkaviszony szempontjából szükségszerűnek kell lennie, 
továbbá az adatoknak kapcsolódniuk kell a felek jogainak vagy kötelezettségeinek kezeléséhez 
vagy az adatkezelő által a munkavállaló számára biztosított juttatásokhoz, illetve az 
adatfeldolgozásnak a munka egyedi jellegéből kell adódnia.

Módosítás 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatok nem használhatók fel az 
érintettel szemben fegyelmi tárgyaláson, 
illetve az érintett feketelistára tétele, 
ellenőrzése vagy jövőbeni 
foglalkoztatásból való kizárása céljára.

Or. en

Módosítás 31
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
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adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-fa) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja a további feldolgozás jogalapjának az (1) bezekdés a)–e) pontjára való 
korlátozását. Ha a további feldolgozás nem egyeztethető össze a személyes adatok gyűjtésének 
valamelyik céljával, a feldolgozás jogalapjának mindenképpen az (1) bekezdés a)–fi) pontja 
valamelyikének kell lennie.

Módosítás 32
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre – beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
– vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

A feldolgozás jogszerűségére vonatkozó rendelkezések az adatvédelmi szabályok lényegi 
részét alkotják.  Mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezéseknek 
a rendelet nem lényeges elemeire kell korlátozódniuk, az (5) bekezdést törölni kell.

Módosítás 33
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét, és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb jogalapok 
alapján történő adatfeldolgozás 
jogszerűségét sem befolyásolja.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ha az érintett visszavonja hozzájárulását, az adatkezelőnek 
lehetősége van arra, hogy egy alternatív adatfeldolgozási jogalap értemében folytassa az 
adatfeldolgozást, amennyiben teljesülnek a vonatkozó rendelkezések.

Módosítás 34
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

törölve

Or. en

Indokolás

Túlságosan leegyszerűsített az adatfeldolgozás hozzájárulásra való alapozásának megtiltása 
abban az esetben, ha jelentős egyenlőtlenség áll fenn az érintett és az adatkezelő helyzete 
között. Ez a rendelkezés ezenkívül aláássa az érintett szabad akaratát és azon képességét, 
döntsön saját személyes adatainak feldolgozásáról. A javasolt rendelkezés helyett az 
adatvédelmi jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett önként eldönthesse, hogy 
hozzájárul-e adatainak feldolgozásához.
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Módosítás 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő
helyzete között. Ez a rendelkezés nem 
érinti a munkáltató azon jogát, hogy a 
munkavállaló hozzájárulása alapján 
adatokat dolgozzon fel, illetve a hatóságok 
azon jogát, hogy az egyén hozzájárulása 
alapján adatokat dolgozzon fel.

Or. en

Módosítás 36
Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között. Nem áll fenn jelentős 
egyenlőtlenség, ha az adatfeldolgozás jogi 
vagy pénzügyi szempontból egyértelműen 
előnyös következményekkel jár az érintett 
számára, különösen a foglalkoztatással 
összefüggésben vagy valamilyen kockázat 
elleni védelem esetén.

Or. en
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Módosítás 37
Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (4) bekezdés nem alkalmazandó, ha 
a 82. cikk szerinti, foglalkoztatással 
összefüggő adatfeldolgozás a 
munkavállaló számára jogi vagy 
gazdasági szempontból előnyökkel jár.

Or. de

Módosítás 38
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A munkavállaló csak a számára kis 
jelentőséggel bíró személyes adatok 
feldolgozásához járulhat hozzá.

Or. en

Indokolás

A munkáltató csak a munkavállaló olyan személyes adatait dolgozhatja fel, amelyek a 
munkaviszonyhoz közvetlenül szükségesek. A főszabály az, hogy a munkavállaló 
hozzájárulása nem adhat alapot az adatfeldolgozáshoz. Lehetnek azonban olyan adatok, 
amelyek kis jelentőségűek a munkavállaló számára, és olyan helyzetek, amikor az 
adatfeldolgozás a munkavállaló érdekét szolgálja. Ennélfogva a hozzájárulás alapot adhat az 
adatfeldolgozáshoz, de csak abban az esetben, ha ez az adatfeldolgozás kis jelentőséggel bír a 
munkavállaló számára.

Módosítás 39
Stephen Hughes
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra és tevékenységre
utaló személyes adatok, valamint a 
genetikai adatok, az egészségügyi adatok 
vagy a szexuális életre, büntetőítéletekre, 
illetve az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozása. Ez kiterjed különösen 
a munkavállalók – például szakszervezeti 
tevékenységük vagy biztonsági és 
egészségvédelmi képviselői 
szerepvállalásuk miatti –
feketelistázásának megtiltását célzó 
garanciákra.

Or. en

Módosítás 40
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra és tevékenységre
utaló személyes adatok, valamint a 
genetikai adatok, az egészségügyi adatok 
vagy a szexuális életre, büntetőítéletekre, 
illetve az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozása.

Or. en
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Módosítás 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a személyes adatot nem az 
érintettől szerezte be, az adatkezelőnek az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett 
tájékoztatnia kell továbbá az érintettet 
arról, hogy milyen forrásból származnak a 
személyes adatok.

(3) Amennyiben a személyes adatot nem az 
érintettől szerezte be, az adatkezelőnek az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett 
tájékoztatnia kell továbbá az érintettet 
arról, hogy milyen forrásból származnak a 
személyes adatok. A harmadik féltől meg 
nem engedett módon szerzett és az 
adatkezelőnek továbbított adatok is ide 
tartoznak.

Or. en

Módosítás 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatot nem az érintettől szerezték be, 
és a kérdéses információk rendelkezésre 
bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel; 
vagy

törölve

Or. en

Módosítás 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az e rendeletben foglalt, adatokra 
vonatkozó követelményekkel, különösen a 
beépített adatvédelemmel összhangban, az 
e cikk (4) és (6) bekezdésében foglalt 
rendelkezések nem módosítják a 
hatóságok azon jogát, hogy egy adott ügy 
előzményeire vonatkozóan igazoló 
okiratok megőrzése céljából adatokat 
tároljanak.

Or. en

Módosítás 44
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 34. cikk (1) és (2) bekezdése 
értelmében a felügyelő hatóság előzetes 
engedélyezéséhez vagy előzetes 
konzultációhoz szükséges feltételek 
teljesítése;

d) a 34. cikk (1) és (2) bekezdése 
értelmében a felügyelő hatóság előzetes 
értesítéséhez vagy előzetes konzultációhoz 
szükséges feltételek teljesítése;

Or. en

Indokolás

Az előzetes engedélyezést igényelő eljárások költségesek és időigényesek az adatkezelő 
számára, és az előzetes értesítési rendszerrel összehasonlítva a hozzáadott értékük 
adatvédelmi szempontból megkérdőjelezhető. A felügyelő hatóság számára reagálási és 
cselekvési lehetőséget biztosító előzetes értesítések elengedőnek tekinthetők, és emellett 
felhasználóbarát adatvédelmi eljárást biztosítanak.

Módosítás 45
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő végrehajtja az (1) és (2) 
bekezdésben említett intézkedések 
hatékonyságának felülvizsgálatához 
szükséges mechanizmusokat. Amennyiben 
ez arányos, a felülvizsgálatot független 
belső vagy külső ellenőr végzi.

(3) Az adatkezelő végrehajtja az (1) és (2) 
bekezdésben említett intézkedések 
hatékonyságának felülvizsgálatához 
szükséges mechanizmusokat.

Or. en

Indokolás

Végtelenül nehéz meghatározni, mikor teljesülnek az arányosságra vonatkozó követelmények, 
és a követelmény azt eredményezheti, hogy az eltérő értelmezések miatt az adatkezelőket nem 
egyformán kezelik. A hatékony adatvédelem szempontjából elegendő, ha az adatkezelő 
mechanizmusokat hajt végre a megtett intézkedések hatékonyságának értékelése érdekében, 
amit az első mondat is előír.

Módosítás 46
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti – a (2) 
bekezdésben már említettektől eltérő –
megfelelő intézkedésekre, a (3) 
bekezdésben említett felülvizsgálati és 
ellenőrzési mechanizmusok feltételeire, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
arányossági szempontokra vonatkozó 
további feltételek és követelmények 
meghatározása érdekében, továbbá 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó különös 
intézkedések mérlegelése mellett a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en
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Indokolás

E tekintetben nincs szükség átruházott hatáskörökre.

Módosítás 47
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az (1) és (2) bekezdésben 
rögzített követelményekre vonatkozó 
egységes technikai előírásokat állapíthat 
meg. E végrehajtási jogi aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

E tekintetben nincs szükség átruházott hatáskörökre.

Módosítás 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 9. cikk (1) bekezdésével 
összhangban az érzékeny személyes 
adatoktól eltérő adatokat kezelő hatóság.

Or. en

Módosítás 49
Evelyn Regner
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő tevékenységként dolgoz fel.

b) az a vállalkozás vagy szervezet, amely 
kevesebb mint 20 fő személyes adatait 
dolgozza fel;

Or. de

Módosítás 50
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő tevékenységként dolgoz fel.

b) olyan vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő tevékenységként dolgoz fel.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók számának legfeljebb 250 főben való meghatározása egyenlőtlen helyzetet 
teremt a munkáltatók számára, megkülönböztető a nagyobb vállalkozásokkal szemben és 
teljességgel szükségtelen a cél eléréséhez. A munkavállalók száma nem függ össze a szervezet 
által őrzött személyes adatok mennyiségével vagy típusával. A csak néhány alkalmazottal 
rendelkező kis szervezeteknek nagy mennyiségű átruházott személyes adat felett lehet 
ellenőrzésük és fordítva. Ezenkívül ez a felső határ nem minden tekintetben értelmezhető 
könnyen.

Módosítás 51
Liisa Jaakonsaari

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő tevékenységként dolgoz fel.

b) olyan vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő tevékenységként dolgoz fel.

Or. en

Módosítás 52
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – 3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
ÉS ELŐZETES ENGEDÉLYEZÉS

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS

Or. en

Módosítás 53
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az adatkezelő hatóság 
vagy szerv, és a feldolgozás a feldolgozási 
műveletek szabályairól és eljárásairól 
rendelkező 6. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti jogi kötelezettségből 
következik, és azt az uniós jog 
szabályozza, az (1)–(4) bekezdést nem kell 
alkalmazni, kivéve, ha a tagállamok 
szükségesnek tartják ilyen hatásvizsgálat 
elvégzését a feldolgozási tevékenységet 
megelőzően.

(5) Amennyiben az adatkezelő hatóság 
vagy szerv, és a feldolgozás a feldolgozási 
műveletek szabályairól és eljárásairól 
rendelkező 6. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti jogi kötelezettségből 
következik, és azt az uniós vagy a nemzeti
jog szabályozza, az (1)–(4) bekezdést nem 
kell alkalmazni, kivéve, ha a tagállamok 
szükségesnek tartják ilyen hatásvizsgálat 
elvégzését a feldolgozási tevékenységet 
megelőzően.

Or. en



AM\919880HU.doc 29/72 PE500.581v01-00

HU

Indokolás

A hatóságok vagy állami szervek nem tesznek különbséget az uniós jogon vagy más 
jogszabályokon alapuló feladatok között. A hatóságok az adatfeldolgozási tevékenységek 
többségét jogszabályi kötelezettségükből adódóan végzik. A helyi hatóságok számára például 
nehezen megoldható feladat lenne az uniós jog alapján végzett adatfeldolgozást 
különválasztani a pusztán nemzeti jogszabályok alapján végzett adatfeldolgozástól. Egyes 
esetekben az adatfeldolgozás egyszerre uniós és nemzeti jogszabályi követelmények 
eredménye is lehet.

Módosítás 54
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti, 
valószínűleg különleges kockázatokat 
jelentő feldolgozási műveletekre és a (3) 
bekezdés szerinti vizsgálat 
követelményeire – köztük a 
méretezhetőség, a felülvizsgálat és az 
ellenőrizhetőség követelményére –
vonatkozó szempontok és feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ennek 
során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

törölve

Or. en

Indokolás

E tekintetben nincs szükség a hatáskörök átruházására.

Módosítás 55
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság meghatározhatja a (3) 
bekezdés szerinti vizsgálat elvégzésére, 
felülvizsgálatára és ellenőrzésére 
vonatkozó egységes előírásokat és 
eljárásokat. E végrehajtási jogi aktusokat 
a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 56
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előzetes engedélyezés és előzetes 
konzultáció

Előzetes értesítés és előzetes konzultáció

Or. en

Módosítás 57
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tervezett feldolgozás e rendelettel 
való összhangjának biztosítása érdekében a 
személyes adatok feldolgozását 
megelőzően az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó kéri a felügyelő hatóság
engedélyét, különösen az érintettekre 
vonatkozó kockázatok csökkentése 
érdekében, ha az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó a 42. cikk (2) bekezdésének 

(1) A tervezett feldolgozás e rendelettel 
való összhangjának biztosítása érdekében a 
személyes adatok feldolgozását 
megelőzően az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó értesíti a felügyelő 
hatóságot, különösen az érintettekre 
vonatkozó kockázatok csökkentése 
érdekében, ha az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó a 42. cikk (2) bekezdésének 
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d) pontja szerinti szerződéses feltételeket 
alkalmaz, vagy a 42. cikk (5) bekezdésnek 
megfelelően nem nyújt megfelelő 
biztosítékokat egy jogilag kötelező 
eszközben a személyes adatok harmadik 
országokba vagy valamely nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítása 
esetén.

d) pontja szerinti szerződéses feltételeket 
alkalmaz, vagy a 42. cikk (5) bekezdésnek 
megfelelően nem nyújt megfelelő 
biztosítékokat egy jogilag kötelező 
eszközben a személyes adatok harmadik 
országokba vagy valamely nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítása 
esetén.

Or. en

Indokolás

Az előzetes engedélyezést igényelő eljárások költségesek és időigényesek az adatkezelő 
számára, és az előzetes értesítési rendszerrel összehasonlítva a hozzáadott értékük 
adatvédelmi szempontból megkérdőjelezhető. A felügyelő hatóság számára reagálási és 
cselekvési lehetőséget biztosító előzetes értesítések elengedőnek tekinthetők, és emellett 
felhasználóbarát adatvédelmi eljárást biztosítanak.

Módosítás 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden 
olyan esetben, amikor:

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a 
vállalati érdekképviselet jóváhagyását 
követően adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki 
minden olyan esetben, amikor:

Or. de

Módosítás 59
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a feldolgozást hatóság vagy állami szerv 
végzi; vagy

a) a feldolgozást hatóság vagy állami szerv 
végzi vagy azok nevében végzik; vagy
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Or. en

Módosítás 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a feldolgozást legalább 250 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás 
végzi;

b) a feldolgozást olyan vállalkozás végzi, 
amely több mint 20 fő személyes adatait 
dolgozza fel;

Or. de

Módosítás 61
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a feldolgozást legalább 250 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás
végzi; vagy

b) a feldolgozást jogi személy végzi, és 
évente több mint 100 érintettel van 
kapcsolatban; vagy

Or. en

Módosítás 62
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a feldolgozást legalább 250 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás
végzi;

b) a feldolgozást jogi személy végzi, és az 
évente több mint 250 érintett személyre 
vonatkozik;
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Or. de

Módosítás 63
Jean Lambert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a feldolgozott adatok különösen 
érzékeny természetűek, például orvosi 
adatok; vagy

Or. en

Módosítás 64
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben a vállalkozások társulásai egy 
adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek ki.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
szervezetek csoportjai egy adatvédelmi 
tisztviselőt jelölhetnek ki.

Or. en

Indokolás

A hatóságok manapság számos területen kvázi vállalkozásként tevékenykednek. A rendelet 
nem tilthatja meg annak a lehetőségét, hogy egyetlen adatvédelmi tisztviselőt jelölhessenek ki 
az állami és magánszektorbeli szereplőket egyaránt felölelő csoportok számára.

Módosítás 65
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben a vállalkozások társulásai egy 
adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek ki.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben a vállalkozások társulásai egy 
adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek ki, 
amennyiben ez egyetlen illetékességi 
területre vonatkozik.

Or. en

Módosítás 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben e vállalkozáscsoport tagjai 
egynél több tagállamban helyezkednek el, 
minden olyan tagállamban ki kell jelölni 
egy adatvédelmi tisztviselőt, ahol 
teljesülnek az (1) bekezdésben említett 
feltételek.

Or. de

Módosítás 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt szakmai képesítés 
és elsősorban az adatvédelmi jog és 
gyakorlat szakértői szintű ismerete, 
valamint a 37. cikkben említett feladatok 
ellátására való alkalmasság alapján jelöli 
ki. A szakértői ismeretek szükséges szintjét 
kifejezetten az adatkezelő vagy -feldolgozó 

(5) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt szakmai képesítés 
és elsősorban az adatvédelmi jog és 
gyakorlat szakértői szintű ismerete, 
valamint a 37. cikkben említett feladatok 
ellátására való alkalmasság alapján jelöli ki 
a vállalati érdekképviselet jóváhagyását 
követően. A szakértői ismeretek szükséges 
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által végzett adatfeldolgozás, valamint az 
általuk feldolgozott személyes adatok 
tekintetében megkövetelt védelem 
határozza meg.

szintjét kifejezetten az adatkezelő vagy -
feldolgozó által végzett adatfeldolgozás, 
valamint az általuk feldolgozott személyes 
adatok tekintetében megkövetelt védelem 
határozza meg. Az adatvédelmi 
tisztviselőknek lehetőséget kell biztosítani 
a tevékenységükkel kapcsolatos 
rendszeres továbbképzésre, amelynek 
költségeit az adatkezelőnek és/vagy az 
adatfeldolgozónak kell viselnie.

Or. de

Módosítás 68
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt legalább 2 éves 
időtartamra jelöli ki. Az adatvédelmi 
tisztviselő további időtartamra ismételten 
kijelölhető. Az adatvédelmi tisztviselőt 
hivatali ideje alatt csak akkor lehet 
felmenteni, ha már nem felel meg a 
feladatai ellátásához szükséges 
feltételeknek.

törölve

Or. en

Indokolás

A szabály nincs összhangban a szubszidiaritás elvével. A tagállamokra kell hagyni a döntést a 
legösszetettebb kérdésekben.

Módosítás 69
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 11 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az adatkezelő vagy -feldolgozó (1) 
bekezdés c) pontja szerinti fő 
tevékenységeire vonatkozó szempontok és 
követelmények, valamint az (5) bekezdés 
szerinti adatvédelmi tisztviselő 
szakképzettségével kapcsolatos feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

E tekintetben nincs szükség átruházott hatáskörökre.

Módosítás 70
Liisa Jaakonsaari

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az adatkezelő vagy -feldolgozó (1) 
bekezdés c) pontja szerinti fő 
tevékenységeire vonatkozó szempontok és 
követelmények, valamint az (5) bekezdés 
szerinti adatvédelmi tisztviselő 
szakképzettségével kapcsolatos feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 71
Evelyn Regner
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vállalati érdekképviselet és az 
adatvédelmi tisztviselő jóváhagyását 
követően az érintett telephelyen kerültek 
kidolgozásra;

Or. de

Módosítás 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 
szemben kártérítésre jogosult.

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet, például 
feketelistázás vagy az e rendelettel 
összeegyeztethetetlen cselekmény 
eredményeként anyagi vagy nem anyagi 
kárt szenvedett, az elszenvedett károkért és 
érzelmi sérülésekért az adatkezelővel vagy 
-feldolgozóval szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en

Módosítás 73
Stephen Hughes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok szabályokat állapítanak 
olyan hatékony és visszatartó erejű 
szankciókra vonatkozóan, amelyek elejét 
veszik az Alapjogi Chartában foglalt, a 
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személyes adatok védelméhez való 
alapvető joggal való mindennemű 
visszaélésnek, ideértve azokat a jogi 
rendelkezéseket, amelyek 
bűncselekménynek tekintik a személyes 
adatoknak a munkavállalók feketelistára 
tétele, ellenőrzése vagy jövőbeni 
foglalkoztatásból való kizárása céljából 
való felhasználását.

Or. en

Módosítás 74
Stephen Hughes

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
feketelistázásban bizonyítottan részt vevő 
személyeket vagy vállalatokat kizárják az 
uniós támogatások és finanszírozások 
kedvezményezetti köréből, és nem 
vehetnek részt semmilyen uniós, nemzeti 
vagy hatósági szintű egyéb közbeszerzési 
szerződések pályázati felhívásaiban 
mindaddig, amíg a jogi eljárások 
bizonyítottan le nem zárulnak, minden 
kártérítést hiánytalanul ki nem fizettek a 
károsultak számára, valamint nincs 
megbízható bizonyíték arra, hogy ezt a 
bűnözői kultúrát felszámolták a 
szervezetben.

Or. en

Módosítás 75
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

b) olyan vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók számának legfeljebb 250 főben való meghatározása egyenlőtlen helyzetet 
teremt a munkáltatók számára, megkülönböztető a nagyobb vállalkozásokkal szemben és 
teljességgel szükségtelen a cikkben meghatározott cél eléréséhez. Ezenkívül ez a felső határ 
nem minden tekintetben értelmezhető könnyen.

Módosítás 76
Liisa Jaakonsaari

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

b) olyan vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en

Módosítás 77
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a népegészség területét érintő közérdek 
miatt, mint például a határokon átnyúló 

b) a népegészség területét érintő közérdek 
miatt, mint például a határokon átnyúló 
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komoly egészségügyi fenyegetésekkel 
szembeni védelem, többek a 
gyógyszeripari termékek vagy orvosi 
berendezések minősége és biztonsága 
magas szintjének biztosítása; vagy

komoly egészségügyi fenyegetésekkel 
szembeni védelem, többek a 
gyógyszeripari termékek vagy orvosi 
berendezések minősége és biztonsága 
magas szintjének biztosítása;

Or. en

Módosítás 78
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát;

Or. en

Módosítás 79
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) betegségi ellátás vagy más hasonló, 
egészségügyhöz kapcsoló ellátás 
folyósítása vagy annak megállapítása 
érdekében, hogy indokolt-e a 
távolmaradás, illetve szükség van-e 
adatfeldolgozásra a munkaszerződéshez 
kapcsolódó egyéb jogok és kötelességek 
érvényesítése érdekében.



AM\919880HU.doc 41/72 PE500.581v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak képesnek kell lenniük nemzeti szinten szabályozni az egészségügyi 
vonatkozású személyes adatok feldolgozását betegségi ellátás vagy más hasonló, 
egészségügyhöz kapcsoló ellátás folyósítása vagy annak megállapítása érdekében, hogy 
indokolt-e a távolmaradás, illetve szükség van-e adatfeldolgozásra a munkaszerződéshez 
kapcsolódó egyéb jogok és kötelességek érvényesítése érdekében.

Módosítás 80
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 81
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkoztatással összefüggő feldolgozás Adatfeldolgozás a munkaerőpiacon

Or. en
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Módosítás 82
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Foglalkoztatással összefüggő feldolgozás A foglalkoztatással összefüggő 
adatfeldolgozás minimumszabályai

Or. en

Módosítás 83
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) A tagállamok az e rendeletben foglalt 
szabályokkal összhangban jogszabályban 
meghatározzák azokat a különös 
szabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkaadók részéről a személyes adataik 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását, 
különösen a kapcsolt vállalkozásokon 
belüli toborzás és álláskeresés, a 
munkaszerződés teljesítése, beleértve a 
jogszabályban és kollektív szerződésben 
meghatározott kötelezettségek biztosítása, 
a kollektív szerződések, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Az e rendelet által biztosított szintű 
védelemtől nem lehet jelentősen 
elmaradni, különösen, ha a szabályokat a 
munkavállalók képviselői és a 
vállalkozásnak vagy a vállalkozáscsoport 
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fő vállalkozásának vezetői közötti 
megállapodás keretében fogadták el.
Nem sérül a tagállamok azon joga, hogy a 
munkavállalók számára kedvezőbb 
védelmi előírásokat állapítsanak meg a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozása tekintetében.

Or. de

Indokolás

A vállalati kollektív szerződések a munkavállalók javára is tartalmazhatnak eltéréseket, 
amennyiben a vállalati kollektív szerződés a vállalati felek szabályozási jogkörén belül marad, 
és a munkavállalók személyiségi jogainak védelmével kapcsolatos alapelveket figyelembe 
veszik a munkaviszony során.

Módosítás 84
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) A tagállamok jogi rendelkezések révén
meghatározhatják azokat a különös 
szabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkavállalók személyes adatainak
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását, 
különösen a toborzás, a munkaszerződés 
teljesítése, beleértve a jogszabályban vagy 
kollektív szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a kollektív 
szerződések, a munka irányítása, tervezése 
és szervezése, továbbá a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
tekintetében, valamint a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy 
kollektív gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében.

Az e rendeletben biztosítottnál 
alacsonyabb szintű védelem nem írható 
elő, különösen akkor, ha a szabályozás a 
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munkavállalói képviselők és a 
vállalkozásnak vagy a vállalatcsoport fő 
vállalkozásának vezetése közötti 
megállapodás révén jön létre. 
Ez nem érinti a tagállamok – vagy 
kollektív szerződések alapján a szociális 
partnerek – azon jogát, hogy a 
munkavállalók számára kedvezőbb 
védelmi rendelkezéseket biztosítsanak a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A kollektív tárgyaláshoz való jog védelme érdekében biztosítani kell, hogy azt ne korlátozza a 
rendelet, és ezért az „e rendelet keretein belül” kifejezést el kell hagyni. Emellett lehetővé kell 
tenni, hogy a tagállamokhoz hasonlóan a kollektív szerződések részes feleinek is joguk legyen 
a munkavállalók számára kedvezőbb rendelkezéseket elfogadni.

Módosítás 85
Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 

(1) A tagállamok jogszabályban 
meghatározzák azokat a különös 
szabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkaadók részéről a személyes adataik 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását, 
különösen a toborzás, a munkaszerződés 
teljesítése, a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a kollektív 
szerződések teljesítése, a munka irányítása, 
tervezése és szervezése, továbbá a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
tekintetében, valamint a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy 
kollektív gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében.
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megszüntetése tekintetében.

Az e rendelet által biztosított szintű 
védelemtől semmi esetre sem lehet 
elmaradni, különösen a kollektív 
szerződések esetében.
Nem sérül a tagállamok azon joga, hogy a 
munkavállalók számára kedvezőbb 
védelmi előírásokat állapítsanak meg a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozása tekintetében.

Or. de

Módosítás 86
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) A tagállamok az e rendeletben
meghatározott minimumszabályok
alapján jogszabályban vagy kollektív 
szerződésekben meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Or. de
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Módosítás 87
Traian Ungureanu

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) E rendelet keretein belül – és az 
arányosság elvét figyelembe véve – a 
tagállamok elfogadhatják azokat a különös 
jogszabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkavállalók személyes adatainak
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását, 
különösen a toborzás, a munkaszerződés 
teljesítése, beleértve a jogszabályban vagy 
kollektív szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 88
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 

(1) A tagállamok jogi rendelkezések révén
meghatározhatják azokat a különös 
szabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkavállalók személyes adatainak
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását, 
különösen a toborzás, a munkaszerződés 
teljesítése, beleértve a jogszabályban vagy 
kollektív szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
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irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 89
Stephen Hughes

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív 
gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében.

(1) A tagállamok jogszabályban 
meghatározzák és a gyakorlatban 
érvényesítik azokat a különös szabályokat, 
amelyek szabályozzák a munkavállalók
személyes adatainak foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen, de 
nem kizárólag a toborzás vagy a 
munkaszerződés teljesítése tekintetében. 
Ez magában foglalja a munkavállalók 
feketelistázását tiltó intézkedéseket, a 
jogszabályban vagy kollektív szerződésben 
meghatározott kötelezettségek teljesítését, 
a munka irányítását, tervezését és 
szervezését, továbbá a munkahelyi 
egészségvédelmet és biztonságot, valamint 
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív 
gyakorlását és élvezetét, valamint a 
munkaviszony megszüntetését.

Or. en

Módosítás 90
Olle Ludvigsson
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Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) A tagállamok a nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban
meghatározhatják azokat a különös 
szabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkavállalók személyes adatainak
munkaerő-piaci feldolgozását, különösen, 
de nem kizárólag a toborzás, a 
munkaszerződés teljesítése, beleértve a 
jogszabályban vagy kollektív szerződésben 
meghatározott kötelezettségek biztosítása, 
a munka irányítása, tervezése és 
szervezése, továbbá a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
tekintetében, valamint a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy 
kollektív gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a kollektív tárgyalási rendszer megfelelően működjön, a szakszervezeteknek 
lehetőséget kell bitosítani arra, hogy nyomon kövessék a kollektív szerződések betartását. 
Jelenleg ezt a 95/46/EK irányelv 7. cikke f) pontjának keretében végzik. A 7. cikk f) pontja 
elismeri a harmadik felek személyes adatok feldolgozásához fűződő jogos érdekét. A 
munkáltatót többnyire adatkezelőnek, a szakszervezeteket pedig harmadik félnek tekintik.

Módosítás 91
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a
személyes adataik foglalkoztatással 

(1) Az e rendeletben megállapított 
szabályok alapján a tagállamok 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkavállalók
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összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

foglalkoztatással összefüggő lényeges
személyes adatainak feldolgozását, 
különösen a toborzás, a munkaszerződés 
teljesítése, beleértve a jogszabályban vagy 
kollektív szerződésben meghatározott
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 92
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet egyéb rendelkezéseinek 
sérelme nélkül a 82. cikk (1) bekezdésében 
említett tagállami jogszabályok legalább 
az alábbi minimumszabályokra terjednek 
ki:
a) A foglalkoztatottak adatait a 
munkavállaló tudomása nélkül tilos 
feldolgozni. Az első mondattól eltérően a 
tagállamok megfelelő törlési határidők 
megszabása mellett törvényben 
megengedhetik az adatfeldolgozást arra az 
esetre, ha a tényleges jelek alapján 
megalapozott a gyanúja annak, hogy a 
munkavállaló a foglalkoztatási viszony 
keretében bűncselekményt vagy más 
súlyos kötelességszegést követett el, az 
adatgyűjtés a felderítéshez szükséges, és 
az adatgyűjtés jellege és terjedelme a 
célhoz képest nem aránytalan. A 
munkavállaló magánélethez való jogát 
mindenkor tiszteletben kell tartani. Ennek 
kivizsgálása az illetékes hatóságok 
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feladata.
b) Az üzem nyilvánosság számára nem 
hozzáférhető, elsősorban a munkavállalók 
magánéletét szolgáló részeinek –
különösen a mosdó-, öltöző-, pihenő- és 
hálóhelyiségek – nyílt, optikai-
elektronikus és/vagy nyílt akusztikus-
elektronikus megfigyelése tilos. A titkos 
megfigyelés minden esetben tilos.
c) Amennyiben a vállalkozások vagy 
hatóságok az orvosi vizsgálatok és/vagy 
alkalmassági vizsgálatok keretében 
személyes adatokat gyűjtenek vagy 
dolgoznak fel, a jelentkezőket vagy a 
munkavállalókat előzetesen tájékoztatniuk 
kell, hogy az adatokat mire használják, és 
biztosítaniuk kell, hogy azokat utólag az 
eredményekkel együtt közölni fogják 
velük, és hogy kérésre magyarázattal 
szolgálnak. A genetikai vizsgálatok és 
elemzések céljából történő adatgyűjtés 
alapvetően tilos.
d) Kollektív szerződésben szabályozható, 
hogy a telefon, az e-mail, az internet és az 
egyéb távközlési szolgáltatások magáncélú 
használata megengedett-e, és ha igen, 
milyen mértékben. Amennyiben a 
kollektív szerződés révén való szabályozás 
nem lehetséges, a munkaadó a 
munkavállalóval közvetlen megállapodást 
köt. Amennyiben megengedett a 
magáncélú használat, az erre vonatkozó 
forgalmi adatok feldolgozása különösen 
az adatbiztonság, a távközlési hálózatok és 
távközlési szolgáltatások rendeltetésszerű 
működésének biztosítása, valamint az 
elszámolás céljából megengedett. A 
harmadik mondattól eltérően a 
tagállamok megfelelő törlési határidők 
megszabása mellett törvényben 
megengedhetik az adatfeldolgozást arra az 
esetre, ha a tényleges jelek alapján 
megalapozott a gyanúja annak, hogy a 
munkavállaló a foglalkoztatási viszony 
keretében bűncselekményt vagy más 
súlyos kötelességszegést követett el, az 
adatgyűjtés a felderítéshez szükséges, és 
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az adatgyűjtés jellege és terjedelme a 
célhoz képest nem aránytalan. A 
munkavállaló magánélethez való jogát 
mindenkor tiszteletben kell tartani. Ennek 
kivizsgálása az illetékes hatóságok 
feladata.
e) A munkavállalókról és különösen a 
szakszervezeti tagokról tilos feketelistát 
vezetni.

Or. de

Módosítás 93
Martin Kastler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet egyéb rendelkezéseinek 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett 
tagállami jogszabályok legalább az alábbi 
minimumszabályokra terjednek ki:
- A foglalkoztatottak adatait a 
munkavállaló tudomása nélkül tilos 
feldolgozni. Az első mondattól eltérően a 
tagállamok megfelelő törlési határidők 
megszabása mellett törvényben 
megengedhetik az adatfeldolgozást arra az 
esetre, ha a tényleges jelek alapján 
megalapozott a gyanúja annak, hogy a 
munkavállaló a foglalkoztatási viszony 
keretében bűncselekményt követett el, az 
adatgyűjtés a felderítéshez szükséges, és 
az adatgyűjtés jellege és terjedelme a 
célhoz képest nem aránytalan. A 
munkavállaló magánélethez való jogát 
mindenkor tiszteletben kell tartani.
- Az üzem nyilvánosság számára nem 
hozzáférhető, elsősorban a munkavállalók 
magánéletét szolgáló részeinek –
különösen a mosdó-, öltöző-, pihenő- és 
hálóhelyiségek – optikai-elektronikus és 
akusztikus-elektronikus megfigyelése 
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tilos. Ettől eltekintve az üzem 
nyilvánosság számára nem hozzáférhető 
részeinek optikai-elektronikus és nyílt 
akusztikus-elektronikus megfigyelése 
abban az esetben megengedett, ha azt 
észrevehetően teszik, arra az adatkezelő 
jogos érdekeinek védelme miatt van 
szükség, valamint az érintettek érdekeit és 
jogait kellően védik.
- Amennyiben a vállalkozások az orvosi 
vizsgálatok vagy alkalmassági vizsgálatok 
keretében személyes adatokat gyűjtenek 
vagy dolgoznak fel, a jelentkezőkkel vagy 
a foglalkoztatottakkal előzetesen 
ismertetni kell az adatok rendeltetési 
célját, arról magyarázattal kell szolgálni, 
valamint az esetleges vizsgálatok 
eredményeit magyarázat kíséretében 
közölni kell velük. A genetikai vizsgálatok
és elemzések céljából történő adatgyűjtés 
tilos. Az orvosi vizsgálatok vagy 
alkalmassági vizsgálatok keretében 
gyűjtött és feldolgozott személyes 
adatoknak a foglalkoztatási viszony 
megvalósításához kell rendelkezésre 
állniuk.
- Kollektív szerződésben szabályozható a 
telefon, az e-mail, az internet és az egyéb 
távközlési szolgáltatások magáncélú 
használata. Amennyiben a kollektív 
szerződés révén való szabályozás nem 
lehetséges, a munkaadó a 
munkavállalóval közvetlen megállapodást 
köthet. Amennyiben megengedett a 
magáncélú használat, az erre vonatkozó 
forgalmi adatok feldolgozása kizárólag az 
adatbiztonság, a távközlési hálózatok és 
távközlési szolgáltatások rendeltetésszerű 
működésének biztosítása, valamint az 
elszámolás céljából megengedett. A 
harmadik mondattól eltérően a 
tagállamok megfelelő törlési határidők 
megszabása mellett törvényben 
megengedhetik az adatfeldolgozást arra az 
esetre, ha a tényleges jelek alapján 
megalapozott a gyanúja annak, hogy a 
munkavállaló a foglalkoztatási viszony 
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keretében bűncselekményt követett el, az 
adatgyűjtés a felderítéshez szükséges, és 
az adatgyűjtés jellege és terjedelme a 
célhoz képest nem aránytalan. A 
munkavállaló magánélethez való jogát 
mindenkor tiszteletben kell tartani.

Or. de

Módosítás 94
Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet egyéb rendelkezéseinek 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett 
tagállami jogi rendelkezések legalább az 
alábbi minimumszabályokra terjednek ki:
a) Az adatfeldolgozást jogszerűen és 
tisztességesen kell végrehajtani, és 
adatokat csak pontosan meghatározott és 
jogszerű célokra lehet kérni; kizárólag 
azokat az adatokat lehet feldolgozni, 
amelyek olyan szerződés teljesítéséhez 
vagy megkötéséhez szükségesek, amelyben 
az érintett az egyik fél, illetve azokra az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez, az érintett létfontosságú 
érdekei védelméhez, 
igazságszolgáltatáshoz vagy az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez van 
szükség, amennyiben ez az eljárás nem 
sérti az adatfeldolgozás által érintett 
személy jogait és szabadságait vagy 
jogszerű érdekeit; az adatoknak 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük, 
és azok nem őrizhetők meg a feldolgozás 
által szolgált célhoz szükséges időnél 
hosszabb ideig.;
b) Ha az adatkezelő érzékeny személyes 
adatokat szándékozik feldolgozni, további 



PE500.581v01-00 54/72 AM\919880HU.doc

HU

feltételeket kell alkalmazni: az érintettek 
magánélethez való jogát és magánéletét 
mindenkor tiszteletben kell tartani; az 
adatfeldolgozásra a munkajognak való 
megfelelés, illetve szükség esetén 
törvényes jogok létrehozása, gyakorlása 
vagy védelme érdekében van szükség.
c) Az adatfeldolgozás keretében az 
érintetteket tájékoztatni kell a feldolgozás 
céljáról, és e tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell az alábbi információkat: az 
adatkezelő adatai; az adatfeldolgozás 
célja, ideértve a személyes adatok 
címzettjeinek adatait és céljait.
d) Az adatkezelőknek megfelelő technikai 
és szervezeti intézkedéseket kell 
végrehajtaniuk az általuk feldolgozott 
személyes adatok megsemmisüléstől, 
adatvesztéstől, jogosulatlan hozzáféréstől 
vagy közléstől való megóvása érdekében.

Or. en

Módosítás 95
Minodora Cliveti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett tagállami 
jogi rendelkezések az alábbi 
minimumszabályokra terjednek ki:
a) Az adatfeldolgozás jogszerűen és 
tisztességesen, és kizárólag a 
munkavállaló foglalkoztatása 
szempontjából közvetlenül releváns 
indokok alapján hajtható végre. Ha 
személyes adatok feldolgozásra az 
adatgyűjtéstől eltérő célokból kerül sor, a 
munkáltatónak gondoskodnia kell arról, 
hogy az adatokat nem használják fel az 
adatgyűjtés eredeti céljával nem 
összeegyeztethető módon, és meg kell 
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tennie a szükséges intézkedéseket a 
körülmények változásából adódó 
félreértések elkerülése végett. A 
munkáltató nem gyűjthet személyes 
adatokat a munkavállaló szexuális 
életéről, politikai, vallási hovatartozásáról 
vagy egyéb meggyőződéséről, valamint 
büntetett előéletéről.
b) Az automatizált információs rendszerek 
biztonságát és megfelelő működését célzó 
műszaki vagy szervezeti intézkedésekkel 
kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat 
nem használhatják fel a munkavállalók 
magatartásának befolyásolására. Az 
elektronikus megfigyeléssel gyűjtött 
személyes adatokon kívül más tényezőket 
is figyelembe kell venni a munkavállaló 
teljesítményének értékelésekor.

Or. en

Módosítás 96
Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A foglalkoztatással összefüggésben a 
munkavállalók állandó megfigyelése vagy 
a róluk való profilalkotás (III. fejezet 4. 
szakasz), a munkavállalókra vonatkozó 
feketelisták készítése vagy továbbadása, a 
teljesítmény vagy a viselkedés felügyelete, 
illetve a betegség miatti felmondás 
előkészítése céljából történő 
adatfeldolgozás vagy adatfelhasználás 
tilos; ezzel összefüggésben a jelentkezők 
adatait szintén védeni kell.

Or. de
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Módosítás 97
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett jogi rendelkezések elfogadásakor 
mentességeket vagy eltéréseket írhatnak 
elő e rendelet rendelkezései alól a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozása vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A tagállamokban a munkaerő-piaci rendszerek és a munkaügyi kapcsolatok rendszerei 
eltérnek egymástól. Néhány tagállamban hagyományosan a jogszabályok alkalmazása az 
elterjedt módja a munkaviszony és a munka világa szabályozásának, míg más országokban a 
munkaviszonyra és a munka világára vonatkozó szabályokat a szociális partnerek közösen, 
kollektív szerződések keretében fogadják el.

Módosítás 98
Paul Murphy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azoknak a tagállamoknak, amelyek a 
munkavállalók személyes adatainak 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását 
jogszabállyal kívánják szabályozni, az új 
szabályok és rendeletek kidolgozásának és 
végrehajtásának valamennyi szakaszába 
be kell vonniuk a szakszervezeteket és a 
munkavállalók képviselőit. Minden új 
szabálynak és rendeletnek kedvezőbb 
feltételeket kell biztosítania a 
munkavállalói jogok szempontjából.

Or. en
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Módosítás 99
Stephen Hughes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet egyéb rendelkezéseinek 
sérelme nélkül a tagállami jogi 
rendelkezések az alábbiakat foglalják 
magukban:
a) a munkahelyi tevékenységek 
rádiófrekvencia-azonosításhoz hasonló 
technológiák alkalmazásával történő 
rejtett megfigyelésének és nyomon 
követésének tiltását célzó intézkedések;
b) olyan szabályok, amelyek 
bűncselekménynek tekintik az adatoknak 
a munkavállalók feketelistára tétele, 
ellenőrzése vagy foglalkoztatásból való 
kizárása céljából való felhasználását, ami 
sérti az alapvető jogokat és rendkívül 
negatív hatást gyakorol nem csak a 
munkavállalóra, hanem a tágabb 
családjára is, amikor jogellenesen 
megtagadják tőlük a foglalkoztatást, 
ennélfogva pedig a jövedelmet;
c) annak biztosítását célzó intézkedések, 
hogy a feketelistázásban bizonyítottan 
részt vevő személyekkel vagy 
vállalkozásokkal szemben súlyos 
szankciókat alkalmaznak. Ez magában 
foglalja az uniós támogatások és 
finanszírozások kedvezményezetti köréből 
való kizárást, valamint azt, hogy a 
szankciók által érintettek nem vehetnek 
részt semmilyen uniós, nemzeti vagy 
hatósági szintű egyéb közbeszerzési 
szerződések pályázati felhívásaiban 
mindaddig, amíg minden jogi eljárás 
bizonyítottan le nem zárul, minden 
kártérítést hiánytalanul ki nem fizettek a 
feketelistázás áldozatai számára, illetve 
nincs megbízható bizonyíték arra, hogy 
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ezt a bűnözői kultúrát felszámolták a 
szervezetben.

Or. en

Módosítás 100
Ole Christensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az üzem nyilvánosság számára nem 
hozzáférhető, elsősorban a munkavállalók 
magánéletét szolgáló részeinek –
különösen a mosdó-, öltöző-, pihenő- és 
hálóhelyiségek – nyílt, optikai-
elektronikus, illetve akusztikus-
elektronikus megfigyelése tilos. A titkos 
megfigyelés minden esetben tilos. A 
nyilvános helyiségek megfigyelésére jól 
látható jelzéssel kell felhívni a figyelmet.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a vállalkozás említett helyiségeiben tilos a megfigyelés, és a vállalkozás 
nyilvános helyiségeiben csak akkor végezhető ilyen tevékenység, ha arra jól látható jelzés 
hívja fel a figyelmet.

Módosítás 101
Elisabeth Morin-Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A meghozott intézkedéseknek 
arányban kell állniuk az elérni kívánt 
céllal. A toborzás keretében ezen 
intézkedéseknek közvetlenül és 
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szükségszerűen kapcsolódniuk kell a 
betöltendő álláshoz vagy a szaktudás 
felméréséhez. A munkavállalót minden 
esetben tájékoztatják az alkalmazott 
módszerekről, valamint az adatok 
bizalmas jellegéről.

Or. fr

Módosítás 102
Jean Lambert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ilyen adatok feldolgozásának 
közvetlenül kell kapcsolódniuk a gyűjtés 
céljához, és annak összefüggésben kell 
maradnia a foglalkoztatással.  Tilos a 
profilalkotás és az adatok másodlagos 
célokra való felhasználása.

Or. en

Módosítás 103
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nemzeti joggal vagy gyakorlattal, 
illetve – adott esetben – a vonatkozó 
kollektív szerződésekkel összhangban a 
munkáltatóknak előzetesen és mindenre 
kiterjedően tájékoztatniuk kell 
munkavállalóikat vagy azok képviselőit 
vagy konzultálni kell velük, ha a 
munkavállalók személyes adatainak 
gyűjtése és felhasználása céljából 
automatizált rendszereket vezetnek be 
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vagy alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 104
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nemzeti munkajogból fakadó 
tájékoztatási és részvételi jog sérelme 
nélkül a vállalati érdekképviseletet és az 
Európai Üzemi Tanácsot a következő 
jogok illetik meg:
a) a vállalati adatvédelmi tisztviselő 
kijelölésével kapcsolatos 
döntéshozatalban történő részvételhez 
való jog (a 35. és az utána következő 
cikk),
b) a vállalati adatvédelmi tisztviselő 
részéről nyújtott rendszeres tanácsadáshoz 
és tájékoztatáshoz való jog,
c) az érintett munkavállalók rendes 
nemzeti bíróság előtti képviseletéhez való 
jog (73. cikk), valamint a kollektív kereset 
lehetősége (75. cikk),
d) a kötelező erejű vállalati szabályok 
kialakításában történő részvételhez való 
jog (43. cikk).

Or. de

Módosítás 105
Sari Essayah

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

(1b)A tagállamok előírhatják, hogy a 82. 
cikk (1) bekezdésében említett kérdéseket 
a szociális partnerek által nemzeti szinten 
megtárgyalt és megkötött kollektív 
szerződésekben is meghatározhassák.

Or. en

Indokolás

Az EU nem rendelkezik hatáskörrel, hogy harmonizálja a tagállami munkaerő-piaci 
rendszereket és a munkaügyi kapcsolatok rendszereit. A tagállami rendszerek 
különbözőségeinek tiszteletben tartása érdekében ez a rendelet nem akadályozhatja meg, hogy 
a tagállamok a foglalkoztatással összefüggésben adatvédelmi rendelkezéseket tartsanak fel és 
alkalmazzanak nemzeti jogszabályokkal vagy – azokban a tagállamokban, ahol az ilyen 
rendelkezésekről a nemzeti szociális partnerek állapodnak meg – kollektív szerződések által.

Módosítás 106
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A IV. fejezet 4. szakaszának 
rendelkezései mellett az adatvédelmi 
tisztviselőre különleges felmondás elleni 
védelem és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma érvényes. A hatóságok és a 
vállalkozások ezen túlmenően biztosítják, 
hogy a 36. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően az adatvédelmi tisztviselő 
tevékenységét teljesen függetlenül 
láthassa el.

Or. de

Módosítás 107
Martin Kastler
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Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A IV. fejezet rendelkezései mellett az 
adatvédelmi tisztviselőre a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma érvényes.

Or. de

Módosítás 108
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az egészségügyi állapottal 
kapcsolatos adatok kizárólag a 
munkahelyi kompetenciák 
összefüggésében használhatók fel.

Or. en

Módosítás 109
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok megfelelő szabályokat 
hoznak és ellenőrzéseket végeznek annak 
megakadályozása érdekében, hogy 
vállalkozások bizonyos munkavállalókat 
politikai irányultságuk, szakszervezeti 
tagságuk és tevékenységük alapján olyan 
feketelistákra helyezzenek, amelyeket más 
vállalkozásoknak adnak át azzal a céllal, 
hogy e munkavállakat hátrányosan 
megkülönböztessék; a tagállamok 



AM\919880HU.doc 63/72 PE500.581v01-00

HU

hatékony szankciókat állapítanak meg az 
ilyen jellegű feketelistákat létrehozó, 
továbbító vagy más vállalkozástól 
elfogadó vagy kérő vállalkozásokra 
vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 110
Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A foglalkoztatottak személyes 
adatainak egy vállalkozáscsoporton belül 
a jogi és adótanácsadóval rendelkező, 
jogilag önálló vállalkozások közötti 
továbbítása megengedett, amennyiben az 
a vállalkozás érdekeit és a célzott 
adminisztratív tevékenységek 
végrehajtását szolgálja, valamint nem 
sérti az érintettek védendő érdekeit. Az 
adatok továbbítása ugyancsak 
megengedett abban az estben, ha a 
címzettnek azokra saját feladatainak 
ellátásához van szüksége, és a címzettre 
foglalkozási jogi szempontból titoktartási 
kötelezettség vonatkozik. Lehetőség van 
arra, hogy adótanácsadón keresztül 
készítsék el a bérelszámolásokat, illetve 
hogy munkajogi vita esetén továbbítsák a 
személyi aktákat egy ügyvédnek, vagy az 
orvosi dokumentumokat egy szakértőnek. 
Amennyiben a foglalkoztatottak adatainak 
továbbítása harmadik ország felé vagy 
nemzetközi szervezet részére történik, az 
V. fejezetet kell alkalmazni.

Or. de
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Módosítás 111
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A foglalkoztatottak személyes 
adatainak egy vállalkozáscsoporton belül 
a jogi és adótanácsadóval rendelkező, 
jogilag önálló vállalkozások közötti 
továbbítása és feldolgozása megengedett, 
amennyiben az a vállalkozás érdekeit és a 
célzott munkafolyamatok és 
adminisztratív tevékenységek 
végrehajtását szolgálja, valamint nem 
sérti az érintettek védendő érdekeit. 
Amennyiben a foglalkoztatottak adatainak 
továbbítása harmadik ország felé és/vagy 
nemzetközi szervezet részére történik, az 
V. fejezetet kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 112
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A IV. fejezet 4. szakaszának 
rendelkezései mellett az adatvédelmi 
tisztviselőnek joga van részt venni a 
vállalat által finanszírozott vonatkozó 
képzésekben, és kellő időt biztosítanak 
számára a vonatkozó feladatok ellátására, 
ha azok túlmutatnak az általános 
feladatokon. A nemzeti és az európai 
üzemi tanácsokkal konzultálni kell az 
adatvédelmi tisztviselő kinevezésekor, és 
biztosítani kell számukra a velük való 
konzultációhoz való folyamatos jogot.
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Or. en

Módosítás 113
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A 7. cikk (4) bekezdése nem 
alkalmazandó, ha az adatfeldolgozás a 
munkavállaló számára túlnyomórészt jogi 
vagy gazdasági szempontból előnyökkel 
jár.

Or. de

Módosítás 114
Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A munkavállaló személyes adatainak 
feldolgozására irányuló hozzájárulása 
nem hoz létre jogalapot, amennyiben 
jelentős egyensúlytalanság áll fenn az 
érintett személy helyzete és az ellenőrzést 
végző között, illetve ezen 
egyensúlytalanság miatt valószínűtlen, 
hogy önként adták volna a hozzájárulást.

Or. de

Módosítás 115
Nadja Hirsch

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

(1d) A 7. cikk (4) bekezdése nem 
alkalmazandó, ha az adatfeldolgozás a 
munkavállaló számára jogi vagy 
gazdasági szempontból előnyökkel jár.

Or. de

Módosítás 116
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az álláspályázatokból származó 
adatokat az adatvédelem tekintetében 
munkavállalói adatként kell kezelni.

Or. en

Módosítás 117
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) E rendelet egyéb rendelkezéseinek 
sérelme nélkül a tagállami jogi 
rendelkezések az alábbiakat foglalják 
magukban:
– olyan szabályok, amelyek 
bűncselekménynek tekintik az adatoknak 
a munkavállalók feketelistára tétele, 
ellenőrzése vagy foglalkoztatásból való 
kizárása céljából való felhasználását;
– annak biztosítását célzó intézkedések, 
hogy a feketelistázásban bizonyítottan 
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részt vevő személyekkel vagy 
vállalkozásokkal szemben súlyos 
szankciókat alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 118
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

törölve

Or. en

Módosítás 119
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) és az (1a) bekezdés szerint 
elfogadott jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

Or. en
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Módosítás 120
Traian Ungureanu

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint és a 
szubszidiaritás elvének megfelelően
elfogadott nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

Or. en

Módosítás 121
Traian Ungureanu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozás hatékonysága érdekében a 
tagállamokon belül 
minimumkövetelményeket kell előírni a 
munkáltatók számára az adatvédelem 
alkalmazása tekintetében.

Or. en

Módosítás 122
Traian Ungureanu

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az átlátható, határokon átnyúló 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozás 
biztosítása érdekében – ha a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetek számára történő 
továbbítását mérlegelik – az V. fejezetben 
foglalt kritériumokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 123
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 124
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 

törölve
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követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. de

Módosítás 125
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) E rendelet elismeri a szociális 
partnerek szerepét. Azokban az 
országokban, ahol a munkaerő-piaci 
felekre hagyták a munkabérek és 
különböző más munkafeltételek kollektív 
szerződésekkel történő szabályozását, a 6. 
cikk (1) bekezdése f) pontjának 
alkalmazása során a szociális partnerek 
kollektív szerződések alapján fennálló 
jogait és kötelezettségeit különösen 
figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a kollektív tárgyalási rendszer megfelelően működjön, a szakszervezeteknek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy nyomon kövessék a kollektív szerződések betartását. 
Jelenleg ezt a 95/46/EK irányelv 7. cikke f) pontjának keretében végzik. A 7. cikk f) pontja 
elismeri a harmadik felek személyes adatok feldolgozásához fűződő jogos érdekét. A 
munkáltatót többnyire adatkezelőnek, a szakszervezeteket pedig harmadik félnek tekintik.

Módosítás 126
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben
említett célokból való feldolgozásának
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy kizárólag a személyes adatok (1) és 
(4) bekezdésben említett célokból való 
feldolgozásra irányuló technikai és 
biztonságtechnikai szabályok biztosítására 
vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében fogadjon 
el a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. 
Ennek során figyelembe kell venni a 
végrehajtással járó költségeket, a 
feldolgozásból fakadó kockázatokat, 
valamint az adatok védelmével 
kapcsolatos igényeket.

Or. de

Módosítás 127
Traian Ungureanu

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdésben
említett célokból való feldolgozása 
tekintetében, kizárólag a legújabb
technológiai és biztonsági fejlesztések
biztosítására vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 128
Nadja Hirsch
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Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság javaslatára az Európai 
Parlament és a Tanács e rendelet 82. 
cikkét legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében foglalt időpont után két 
évvel felülvizsgálja. E javaslatról az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 294. cikke szerinti eljárással 
határoznak.

Or. de


