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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó kifejezetten üdvözli a szóban forgó javaslatot és annak célját, az Európai Unión 
belüli adatvédelem további harmonizációját. 

E véleménynek a következő a célja: Nyilvánvaló, hogy a foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
adatok mindent átfogó, európai szintű védelmét nem lehet egyetlen cikkben szabályozni. 
Sokkal inkább bizonyos sarokköveket kell meghatározni. Ami egy valódi európai munkaerő-
és belső piac megvalósítását illeti, a foglalkoztatottak adatainak védelmére vonatkozó európai 
szintű szabályozás további lépés lehet. Ez az EUMSZ 288. cikke alapján lehetséges volna.

Noha az Európai Unión belül az adatfeldolgozás jelentős része a foglalkoztatási viszonyt 
érinti, a foglalkoztatottak adatainak védelme a rendeletben csupán kevés teret kap. A rendelet 
elvontsági szintje emellett gyakran megnehezíti a szabályok foglalkoztatási kontextusra való 
átértelmezését.

Az előadó nézete szerint a foglalkoztatottak adatainak védelmével kapcsolatos kihívásoknak e 
rendeletben legjobban az állásfoglalás 82. cikkre való korlátozásával lehetne megfelelni. Ez 
lehetőséget nyújt a rendelet tartalmi bővítésére és a foglalkoztatottak adataival kapcsolatos 
különböző cikkek egyesítésére is. 

A 82. cikk (1) bekezdéséhez és a (124) preambulumbekezdéshez

A szóban forgó rendelet a jelenlegi stádiumban – különösen a foglalkoztatottak adatainak 
védelme területén – csak minimális védelmet tud biztosítani. Továbbra is lehetőséget kell adni 
minden tagállam számára, hogy ezenfelül kedvezőbb normákat állapítson meg a 
munkavállalók számára. Emellett lehetővé kell tenni e normák kollektív megállapodásokban 
való rögzítését is. Az „e rendelet keretei között” megfogalmazást több okból is el kell 
utasítani. Először is ellentétben áll a 82. cikkben foglalt általános területi kivétellel, és a 
Bizottság által javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összekötve a 82. cikkben 
rendkívül átláthatatlan helyzetet eredményezne. Másodsorban ez legrosszabb esetben azt 
jelenthetné, hogy a tagállamok részletesebb szabályokat nem fogadhatnak el. Végezetül e 
megfogalmazás önkényesnek tűnik, mivel más – pl. a média területére érvényes – nyitottsági 
záradékok esetében e korlátozás nem áll fenn.

A 82. cikk (1a) bekezdéséhez 

Mivel a Bizottság eddig nem tett önálló javaslatot a foglalkoztatottak adatainak védelmére 
vonatkozóan, és figyelembe véve, hogy a rendelet kevés tartalmi elemet foglal magában a 
foglalkoztatottak adatainak védelmét illetően, a védelmi szint tekintetében szükséges néhány 
európai szintű minimumstandardot előírni. Az itt szereplő négy alpontot nem kimerítő 
felsorolásként, hanem egy részletes európai adatvédelmi jog sarokköveiként kell szemlélni.

A 82. cikk (1b) bekezdéséhez
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Az adatvédelmi biztos hatalmas jelentőségű szerepet tölt be. Ezért teljesen egyértelművé kell 
tenni, hogy feladatait a nyomásoktól vagy külső befolyásoktól való félelem nélkül, a 
munkavállalók javára tudja ellátni. A felmondás elleni különleges védelem és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma ezért indokolt.

A 82. cikk (1c) bekezdéséhez és a (124a) preambulumbekezdéshez (új)

A bizottsági javaslat nem határozza meg kielégítően az EU-n belüli, konszernen belüli 
adattovábbításra vonatkozó előírásokat. A munkavállalók érdekeinek figyelembevétele 
mellett ezeket ezáltal teljesíteni kell.

A 82. cikk (1d) bekezdéséhez és a (34) preambulumbekezdéshez

A beleegyezésnek mint az adatfeldolgozás alapjának teljes kizárása foglalkoztatási tekintetben 
nem célravezető. Az előadó ezért azt javasolja, hogy egyensúlyhiány esetében is lehetővé kell 
tenni a beleegyezést, amennyiben az a munkavállaló számára jogi és gazdasági szempontból 
előnyökkel jár. 

A 82. cikk (3) bekezdéséhez

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az előadó nézete szerint csak akkor alkalmazhatók, ha 
a meglévő rendelet nem lényegi elemeit kell gyorsan és rugalmasan hozzáigazítani a technikai 
és biztonságtechnikai újításokhoz. Ez a bizottsági javaslatban eddig túl tágan volt 
megfogalmazva. Ezenfelül az (1) bekezdés mellett az új (1c) bekezdést is felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén kellene tudni szabályozni. 

A 82. cikk (3a) bekezdéséhez 

E felülvizsgálati záradék újbóli értékelést enged meg.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
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 

(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 
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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.

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 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 2
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 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 megállapított 
normák biztosításával jogszabályban 
különös szabályokat fogadhatnak el. 
Amennyiben valamely tagállamban a
foglalkoztatási viszony kérdéseinek 
szabályozására a munkavállalói 
képviselők és a vállalkozásnak vagy a 
vállalkozáscsoport fő vállalkozásának 
vezetői közötti megállapodás (kollektív 
megállapodás) révén vagy az Európai 
Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a 
közösségi szintű vállalkozások és 
vállalatcsoportok munkavállalóinak 
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tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás 
kialakításáról szóló, 2009. május 6-i 
2009/38/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 révén törvényes jogalap létezik, 
a személyes adatok foglalkoztatási
viszonnyal összefüggő feldolgozását 
szintén ilyen megállapodás keretében kell 
tudni szabályozni.
________________
1 HL L 122., 2009.5.16., 28. o.

Or. de

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
124 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124a) A foglalkoztatási viszonnyal 
közvetlenül összefüggő üzemi érdekek 
biztosítása érdekében a 
vállalatcsoportokon belül is 
megengedhetővé kell tenni a 
foglalkoztatottak adatainak feldolgozását. 
Az e rendeletben szereplő szabályozás a 
foglalkoztatottak adatainak 
vállalatcsoportokon belüli feldolgozására 
vonatkozó elterjedt gyakorlatot veszi 
figyelembe.

Or. de

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 

(1) A tagállamok az e rendeletben foglalt 
szabályokkal összhangban jogszabályban 
meghatározzák azokat a különös 
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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.

szabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkaadók részéről a személyes adataik 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását, 
különösen a toborzás, a munkaszerződés 
teljesítése, többek között a jogszabályban
és kollektív szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a kollektív 
megállapodások, 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 szerinti védelmi szintnél 
alacsonyabb szint nem írható elő, 
különösen akkor, ha a szabályozás a 
munkavállalói képviselők és a 
vállalkozásnak vagy a vállalatcsoport fő 
vállalkozásának vezetése közötti 
megállapodás révén jön létre.
Nem sérül a tagállamok azon joga, hogy a 
munkavállalók számára kedvezőbb 
védelmi előírásokat állapítsanak meg a 
személyes adatok foglalkoztatási 
összefüggésben való feldolgozása 
tekintetében.

Or. de

Módosítás 5
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 
minimumstandardokra terjednek ki:
a) A foglalkoztatottak adatainak 
feldolgozása a munkavállaló arról való 
tudomása nélkül tilos. Az (1) bekezdéstől 
eltérően a tagállamok megfelelő törlési 
határidők megszabása mellett törvényben 
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megengedhetik az adatfeldolgozást arra az 
esetre, ha a tényleges jelek alapján 
megalapozott annak gyanúja, 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 magánéletéhez való jogát 
mindenkor tiszteletben kell tartani.
b) 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.
c) Amennyiben a vállalkozások az orvosi 
vizsgálatok vagy alkalmassági vizsgálatok 
keretében személyes adatokat gyűjtenek 
vagy kezelnek, a jelentkezőket vagy a 
munkavállalókat előzetesen tájékoztatniuk 
kell, hogy az adatokat mire használják, és 
azokat utólag az eredményekkel együtt 
közölniük kell és magyarázattal kell 
ellátniuk. A genetikai vizsgálatok és 
elemzések céljából történő adatgyűjtés 
főszabály szerint tilos.
d) Kollektív megállapodásban 
szabályozható, hogy a telefon, e-mail, az 
internet és egyéb távközlési szolgáltatások 
használata magáncélokra megengedett-e, 
és ha igen, milyen mértékben. 
Amennyiben kollektív megállapodás révén 
való szabályozás nem lehetséges, a 
munkaadó a munkavállalóval közvetlen 
megállapodást köt. Amennyiben a 
magáncélra való használat megengedett, 
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 
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megszabása mellett törvényben 
megengedhetik az adatfeldolgozást arra az 
esetre, ha a tényleges jelek alapján 
megalapozott a gyanúja, 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 magánéletéhez való jogát 
mindenkor tiszteletben kell tartani.

Or. de

Módosítás 6
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 
biztosra különleges felmondás elleni 
védelem és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalma érvényes.

Or. de

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A foglalkoztatottak személyes 
adatainak egymástól jogilag független 
vállalkozások közötti továbbítása az adott 
vállalatcsoporton belül megengedett, 
amennyiben a továbbítás vállalati 
érdekből, a célhoz kötött igazgatási 
eljárások lebonyolítása céljából történik, 
és az érintettek védendő érdekeit nem 
sérti. Amennyiben a foglalkoztatottak 
adatainak továbbítása harmadik ország 
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felé vagy nemzetközi szervezet részére 
történik, az V. fejezetet kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 8
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 jogi vagy 
gazdasági szempontból előnyökkel jár..

Or. de

Módosítás 9
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) és (1c)
cikkben említett célokból való
feldolgozása tekintetében, kizárólag a 
legújabb technikai és biztonságtechnikai 
standardok biztosítására vonatkozó 
szempontok és követelmények további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

Or. de

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság javaslatára az Európai 
Parlament és a Tanács e cikket 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


