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Módosítás 87
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok feldolgozásának 
célja az emberek szolgálata; a személyes 
adataik feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméhez kapcsolódó elveknek 
és szabályoknak a természetes személyek 
nemzetiségétől és lakóhelyétől függetlenül 
tiszteletben kell tartaniuk e személyek 
alapvető jogait és szabadságait, különösen 
személyes adataik védelméhez való 
jogukat. Ennek hozzá kell járulnia a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség, valamint a 
gazdasági unió megteremtéséhez, a 
gazdasági és társadalmi fejlődéshez, a 
belső piacon belüli gazdaságok 
erősödéséhez és konvergenciájához, 
valamint az egyének jólétéhez.

(2) A személyes adatok feldolgozásának 
célja az emberek szolgálata; a személyes 
adataik feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméhez kapcsolódó elveknek 
és szabályoknak a természetes személyek 
nemzetiségétől és lakóhelyétől függetlenül 
tiszteletben kell tartaniuk e személyek 
alapvető jogait és szabadságait, különösen 
személyes adataik védelméhez való 
jogukat. A belső piacon belüli 
adatfeldolgozás és -továbbítás során 
tiszteletben kell tartani az Alapjogi Charta 
8. cikkében és az EUMSZ 16. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott, a magánélet 
védelméhez és a személyes adatok 
védelméhez való jogot. Az adatfeldolgozás 
és -továbbítást az egységes piacon belül az 
Alapjogi Charta 8. cikkében előírt 
védelemhez való jognak kell korlátoznia. 

Or. el

Módosítás 88
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A belső piac működéséből eredő 
gazdasági és társadalmi integráció 
lényegesen megnövelte a határokon 
keresztüli áramlást. Az Unión belül 
megnövekedett a gazdasági és a társadalmi, 
az állami és a piaci szereplők közötti 

(4) A belső piac működéséből eredő 
gazdasági és társadalmi integráció 
folyamata lényegesen megnövelte a 
határokon keresztüli áramlást. Az Unión 
belül megnövekedett a gazdasági és a 
társadalmi, az állami és a piaci szereplők 
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adatcsere. A tagállamok nemzeti hatóságai 
az uniós jog értelmében kötelesek olyan 
mértékben együttműködni és személyes 
adatokat cserélni, ami lehetővé teszi 
számukra feladataik ellátását, vagy a 
fellépést egy másik tagállam hatósága 
nevében.

közötti adatcsere. A tagállamok nemzeti 
hatóságai az uniós jog értelmében 
kötelesek olyan mértékben együttműködni 
és személyes adatokat cserélni, ami 
lehetővé teszi számukra feladataik 
ellátását, vagy a fellépést egy másik 
tagállam hatósága nevében.

Or. el

Módosítás 89
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E fejlemények szükségessé teszik egy 
olyan szilárd és következetesebb uniós 
adatvédelmi keret kialakítását, amely 
mögött erős kikényszeríthetőség áll, hiszen 
fontos megteremteni azt a bizalmat, amely 
lehetővé teszi a digitális gazdaság belső 
piaci fejlődését. Az egyéneknek ellenőrzést 
kell gyakorolniuk saját személyes adataik 
felett, és erősíteni kell a jogbiztonságot és a 
gyakorlat biztonságát az egyének, 
gazdasági szereplők és hatóságok 
tekintetében..

(6) E fejlemények szükségessé teszik egy 
olyan szilárd és következetesebb uniós 
adatvédelmi keret kialakítását, amely 
mögött a személyes adatok védelme 
tekintetében erős kikényszeríthetőség áll, 
hiszen fontos megteremteni azt a bizalmat, 
amely lehetővé teszi a digitális gazdaság 
belső piaci fejlődését. Az egyéneknek 
ellenőrzést kell gyakorolniuk saját 
személyes adataik felett, és erősíteni kell a 
jogbiztonságot és a gyakorlat biztonságát 
az egyének, gazdasági szereplők és 
hatóságok tekintetében.

Or. el

Módosítás 90
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Megfelelő egyensúlyt kell biztosítani 
a magánélet védelme és az egységes piac 
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tiszteletben tartása között. Az adatvédelmi 
szabályok nem áshatják alá a 
versenyképességet, az innovációt és az új 
technológiákat.

Or. en

Módosítás 91
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 95/46/EK irányelv célkitűzései és 
elvei továbbra is fontosak, de nem 
akadályozták meg az adatvédelem uniós 
végrehajtásának széttagoltságát, a 
jogbiztonság hiányát és azt a széles körben 
elterjedt közfelfogást, hogy különösen az 
online tevékenységgel összefüggésben 
lényeges kockázatok jelentkeznek az 
egyének védelme tekintetében. Az egyes 
tagállamokban végzett személyesadat-
feldolgozás terén az egyének jogai és 
szabadságai, különösen a személyes adatok 
védelméhez való jog védelmének szintjei 
közötti eltérések akadályozhatják a 
személyes adatok Unióban történő 
továbbítását. Ebből eredően ezek az 
eltérések akadályt jelentenek számos 
uniós szintű gazdasági tevékenység 
elvégzésében, torzítják a versenyt, és 
hátráltatják a hatóságokat az uniós jog 
szerinti feladataik teljesítésében. A 
védelmi szintek közötti ezen eltérés a 
95/46/EK irányelv végrehajtásában és 
alkalmazásában fennálló eltéréseknek 
tulajdonítható.

(7) A 95/46/EK irányelv célkitűzései és 
elvei továbbra is fontosak, de nem 
akadályozták meg az adatvédelem uniós 
végrehajtásának széttagoltságát, a 
jogbiztonság hiányát és azt a széles körben 
elterjedt közfelfogást, hogy különösen az 
online tevékenységgel összefüggésben 
lényeges kockázatok jelentkeznek az 
egyének védelme tekintetében. Az egyes 
tagállamokban végzett személyesadat-
feldolgozás terén az egyének jogai és 
szabadságai, különösen a személyes adatok 
védelméhez való jog védelmének szintjei 
közötti eltérések problémát jelenthetnek a 
polgárok adatainak megfelelő 
védelmében, és általában véve 
csorbulhatnak jogaik. Ennek megfelelően 
ajánlott lenne irányelv kidolgozása annak 
érdekében, hogy eredményesebben 
lehessen biztosítani a szubszidiaritás elvét 
és elősegíteni az adatok megfelelőbb
védelmét azokban a tagállamokban, 
amelyekben magasabb a védelmi szint.

Or. el
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Módosítás 92
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyének következetes és magas 
szintű védelmének biztosítása és a 
személyes adatok áramlása előtti 
akadályok elhárítása érdekében az egyének 
jogai és szabadságai védelmi szintjének az 
ilyen adatok feldolgozása vonatkozásában 
azonosnak kell lennie minden tagállamban. 
A természetes személyeknek a személyes 
adataik feldolgozásához kapcsolódó 
alapvető jogai és szabadságai védelmére 
vonatkozó szabályok következetes és 
egységes alkalmazását az Unió egész 
területén biztosítani kell.

(8) Az egyének következetes és magas 
szintű védelmének biztosítása és a 
személyes adatok áramlása előtti 
akadályok elhárítása érdekében az egyének 
jogai és szabadságai védelmi szintjének az 
ilyen adatok feldolgozása vonatkozásában 
azonosnak kell lennie minden tagállamban. 
A természetes személyeknek a személyes 
adataik feldolgozásához kapcsolódó 
alapvető jogai és szabadságai védelmére 
vonatkozó szabályok következetes és 
egységes alkalmazását az Unió egész 
területén biztosítani kell. A 
jogharmonizációnak lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára, hogy nemzeti 
jogukban a rendelkezéseket úgy hozzák 
meg, hogy közben elkerüljék a személyes 
adatok védelmi szintjének esetleges 
romlását az olyan tagállamokban, ahol a 
törvény szigorúbb védelmet ír elő.

Or. el

Módosítás 93
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az egyének egységes szintű 
védelmének az Unió egész területén való 
biztosítása, valamint az adatok belső 
piacon való szabad áramlását akadályozó 
eltérések megelőzése érdekében
rendelettel kell biztosítani a jogbiztonságot 
és az áttekinthetőséget valamennyi 

(11) Mivel fennáll annak veszélye, hogy a 
személyes adatok védelméhez képest 
elsőbbséget élvezhet az adatok szabad 
áramlása, és ennek következtében pedig
fennáll az alapvető jogok adatvédelmi 
céljai és az egységes piac céljai között a 
kiegyensúlyozatlanság kialakulásának 
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tagállam gazdasági szereplői részére, 
beleértve a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat, valamint az egyének 
részére a jogi úton érvényesíthető jogoknak 
és az adatkezelők és -feldolgozók 
kötelezettségeinek és felelősségének 
valamennyi tagállamban azonos szintjét, a 
személyes adatok feldolgozásának 
következetes nyomon követését és azt, 
hogy minden tagállamban rendelkezésre 
álljanak a megfelelő szankciók és a 
különböző tagállamok felügyelő hatóságai 
hatékonyan együttműködjenek. A rendelet
számos eltérést tartalmaz annak érdekében, 
hogy figyelembe vegye a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos helyzetét. 
Emellett az uniós intézményeket és 
szervezeteket, a tagállamokat és felügyelő 
hatóságaikat arra ösztönzik, hogy e 
rendelet alkalmazása során vegyék 
figyelembe a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos szükségleteit. 
A mikro-, kis- és középvállalkozások 
fogalmát a kis- és közepes méretű 
vállalkozások meghatározásáról szóló, 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás alapján kell meghatározni..

veszélye az előbbi rovására, és 
figyelemmel arra, hogy a tagállamoknak 
fenn kellene tartaniuk a jogot arra, hogy 
az új jogszabályokhoz képest szigorúbb 
adatvédelmi törvényi keretet 
alkalmazhassanak, továbbá az egész 
Unióban az egyének magasabb szintű 
védelmének biztosításának céljából új 
irányelvvel kell biztosítani a 
jogbiztonságot és az áttekinthetőséget 
valamennyi tagállam gazdasági szereplői 
részére, beleértve a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat, valamint az egyének 
részére a jogi úton érvényesíthető jogoknak 
és az adatkezelők és -feldolgozók 
kötelezettségeinek és felelősségének 
valamennyi tagállamban azonos szintjét, a 
személyes adatok feldolgozásának 
következetes nyomon követését és azt, 
hogy minden tagállamban rendelkezésre 
álljanak a megfelelő szankciók és a 
különböző tagállamok felügyelő hatóságai 
hatékonyan együttműködjenek. Az irányelv
számos eltérést tartalmaz annak érdekében, 
hogy figyelembe vegye a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos helyzetét. 
Emellett az uniós intézményeket és
szervezeteket, a tagállamokat és felügyelő 
hatóságaikat arra ösztönzik, hogy e 
rendelet alkalmazása során vegyék 
figyelembe a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos szükségleteit. 
A mikro-, kis- és középvállalkozások 
fogalmát a kis- és közepes méretű 
vállalkozások meghatározásáról szóló, 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás alapján kell meghatározni.

Or. el

Módosítás 94
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az egyének egységes szintű 
védelmének az Unió egész területén való 
biztosítása, valamint az adatok belső 
piacon való szabad áramlását akadályozó 
eltérések megelőzése érdekében rendelettel 
kell biztosítani a jogbiztonságot és az 
áttekinthetőséget valamennyi tagállam 
gazdasági szereplői részére, beleértve a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 
valamint az egyének részére a jogi úton 
érvényesíthető jogoknak és az adatkezelők 
és -feldolgozók kötelezettségeinek és 
felelősségének valamennyi tagállamban 
azonos szintjét, a személyes adatok 
feldolgozásának következetes nyomon 
követését és azt, hogy minden tagállamban 
rendelkezésre álljanak a megfelelő 
szankciók és a különböző tagállamok 
felügyelő hatóságai hatékonyan 
együttműködjenek. A rendelet számos 
eltérést tartalmaz annak érdekében, hogy 
figyelembe vegye a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos helyzetét.
Emellett az uniós intézményeket és 
szervezeteket, a tagállamokat és felügyelő 
hatóságaikat arra ösztönzik, hogy e 
rendelet alkalmazása során vegyék 
figyelembe a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos szükségleteit. 
A mikro-, kis- és középvállalkozások 
fogalmát a kis- és közepes méretű 
vállalkozások meghatározásáról szóló, 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás alapján kell meghatározni.

(11) Az egyének egységes szintű 
védelmének az Unió egész területén való 
biztosítása, valamint az adatok belső 
piacon való szabad áramlását akadályozó 
eltérések megelőzése érdekében rendelettel 
kell biztosítani a jogbiztonságot és az 
áttekinthetőséget valamennyi tagállam 
gazdasági szereplői részére, beleértve a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 
valamint az egyének részére a jogi úton 
érvényesíthető jogoknak és az adatkezelők 
és -feldolgozók kötelezettségeinek és 
felelősségének valamennyi tagállamban 
azonos szintjét, a személyes adatok 
feldolgozásának következetes nyomon 
követését és azt, hogy minden tagállamban 
rendelkezésre álljanak a megfelelő 
szankciók és a különböző tagállamok 
felügyelő hatóságai hatékonyan 
együttműködjenek. Emellett az uniós 
intézményeket és szervezeteket, a 
tagállamokat és felügyelő hatóságaikat arra 
ösztönzik, hogy e rendelet alkalmazása 
során vegyék figyelembe a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos szükségleteit. 
A mikro-, kis- és középvállalkozások 
fogalmát a kis- és közepes méretű 
vállalkozások meghatározásáról szóló, 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás alapján kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 95
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá 
a természetes személyek által végzett 
adatfeldolgozásra, amennyiben azt 
kizárólag személyes vagy házi használatra, 
például levelezés vagy címjegyzékek 
vezetése során végzik, és amely nélkülöz 
minden haszonszerzési célt, és nem 
kapcsolódik kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységhez. A kivétel nem 
alkalmazandó továbbá azokra az 
adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, akik 
ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá 
a természetes személyek által végzett 
adatfeldolgozásra, amennyiben azt 
kizárólag személyes vagy házi használatra, 
például levelezés vagy címjegyzékek 
vezetése során végzik, és amely nélkülöz 
minden haszonszerzési célt, és nem 
kapcsolódik kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységhez, és amely nem foglalja 
magában az említett adatok 
meghatározatlan számú személy számára 
való hozzáférhetővé tételét. A kivétel nem 
alkalmazandó továbbá azokra az 
adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, akik 
ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.

Or. fr

Indokolás

Pontosítani kell e kivétel alkalmazási körét, különösen a közösségi hálózatok térnyerése miatt, 
amelyek lehetővé teszik az információk több száz emberrel való megosztását. Az Európai Unió 
Bírósága (a C-101/01. és a C-73/07. sz. ügyben hozott ítéletekben) a „meghatározatlan számú 
személy” általi hozzáférhetőséget javasolja e kivétel alkalmazási kritériumaként. Az európai 
adatvédelmi biztos ugyanezen a véleményen van.

Módosítás 96
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Annak meghatározása érdekében, 
hogy a feldolgozás az érintett 
„viselkedésének nyomon követésére” 
szolgál-e, azt kell megvizsgálni, hogy az 
egyéneket nyomon követik-e az interneten, 
vagy az egyén profiljának megalkotását is 
magában foglaló adatfeldolgozási 

törölve
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technikákat alkalmaznak-e, különösen az 
egyénre vonatkozó döntések meghozatala 
vagy személyes igényeinek, viselkedésének 
vagy beállítottságának elemzése vagy 
előrejelzése érdekében.

Or. el

Módosítás 97
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az egyének viselkedése – személyes 
igényeik, viselkedésük, szokásaik és 
beállítottságaik elemzése vagy előrejelzése 
céljából történő „nyomon követésére” 
egyértelmű bizonyítékként szolgálnak az 
internetes keresőrendszerek, amelyek 
bevételeik egy részét a célzott reklámból 
szerzik, kihasználva látogatóik személyes 
adatainak gyűjtését vagy profiljuk 
elemzését, ekként pedig ezeket 
egyértelműen be kell vonni az irányelv 
alkalmazási körébe. Ugyanennek kell 
vonatkoznia a közösségi hálókra és a 
tárolást kínáló webszerverekre, valamint –
bizonyos esetekben – a tároló szoftverekre, 
amelyek úgyszintén képesek felhasználóik 
adatainak kereskedelmi célú gyűjtésére.

Or. el

Módosítás 98
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az alapértelmezett adatvédelem elve 
alapján az online szolgáltatásokat és 
termékeket már eredetileg is a személyes 
adatok és információk lehető 
legmagasabb fokú védelmével kell ellátni 
anélkül, hogy ehhez bármilyen 
cselekményre szükség lenne az érintettek 
részéről.

Or. en

Módosítás 99
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az online szolgáltatások igénybe 
vétele során az egyének a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott 
online azonosítókhoz kapcsolódnak, mint 
például az IP-cím vagy a cookie-
azonosítók. Mivel ez olyan nyomokat hagy 
maga után, amely az egyedi azonosítókkal 
és a szerverek által fogadott egyéb 
információkkal együtt felhasználható az 
egyének profiljának létrehozásához és az 
azonosításukhoz. Ebből következik, hogy 
az azonosítószámokat, tartózkodási helyre 
utaló adatokat, online azonosítókat vagy 
egyéb sajátos tényezőket nem 
szükségképpen kell minden körülmények 
között személyes adatnak tekinteni.

(24) Az online szolgáltatások igénybe 
vétele során az egyének a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott 
online azonosítókhoz kapcsolódnak, mint 
például az IP-cím vagy a cookie-
azonosítók. Mivel ez olyan nyomokat hagy 
maga után, amely az egyedi azonosítókkal 
és a szerverek által fogadott egyéb 
információkkal együtt felhasználható az 
egyének profiljának létrehozásához és az 
azonosításukhoz. Ebből következik, hogy 
az azonosítószámokat, tartózkodási helyre 
utaló adatokat, online azonosítókat vagy 
egyéb sajátos tényezőket nem 
szükségképpen kell minden körülmények 
között személyes adatnak tekinteni, hanem 
csak akkor, ha feldolgozásuk azzal a 
szándékkal történik, hogy egy bizonyos 
tartalommal egy magánszemélyt 
célozzanak meg, vagy a szóban forgó 
személyt bármely más célból kiválasszák;

Or. en
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a szóban forgó azonosítókat mikor kell személyes adatnak 
tekinteni, és ez az azonosítót feldolgozó szervezetek szándékának elemzésével határozottan 
vizsgálható.

Módosítás 100
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az online szolgáltatások igénybe 
vétele során az egyének a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott 
online azonosítókhoz kapcsolódnak, mint 
például az IP-cím vagy a cookie-
azonosítók. Mivel ez olyan nyomokat hagy 
maga után, amely az egyedi azonosítókkal 
és a szerverek által fogadott egyéb 
információkkal együtt felhasználható az 
egyének profiljának létrehozásához és az 
azonosításukhoz. Ebből következik, hogy 
az azonosítószámokat, tartózkodási helyre 
utaló adatokat, online azonosítókat vagy 
egyéb sajátos tényezőket nem 
szükségképpen kell minden körülmények 
között személyes adatnak tekinteni.

(24) Az online szolgáltatások igénybe 
vétele során az egyének a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott 
online azonosítókhoz kapcsolódnak, mint 
például az IP-cím vagy a cookie-
azonosítók. Mivel ez olyan nyomokat hagy 
maga után, amely az egyedi azonosítókkal 
és a szerverek által fogadott egyéb 
információkkal együtt felhasználható az 
egyének profiljának létrehozásához és az 
azonosításukhoz. Ebből következik, hogy 
az azonosítószámokat, tartózkodási helyre 
utaló adatokat, online azonosítókat vagy 
egyéb sajátos tényezőket főszabály szerint 
minden körülmények között személyes 
adatnak kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 101
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az online szolgáltatások igénybe 
vétele során az egyének a berendezéseik, 

(24) Az online szolgáltatások igénybe 
vétele során az egyének a berendezéseik, 
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alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott 
online azonosítókhoz kapcsolódnak, mint 
például az IP-cím vagy a cookie-
azonosítók. Mivel ez olyan nyomokat hagy 
maga után, amely az egyedi azonosítókkal 
és a szerverek által fogadott egyéb 
információkkal együtt felhasználható az 
egyének profiljának létrehozásához és az 
azonosításukhoz. Ebből következik, hogy 
az azonosítószámokat, tartózkodási helyre 
utaló adatokat, online azonosítókat vagy 
egyéb sajátos tényezőket nem 
szükségképpen kell minden körülmények 
között személyes adatnak tekinteni.

alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott 
online azonosítókhoz kapcsolódnak, mint 
például az IP-cím vagy a cookie-
azonosítók. Mivel ez olyan nyomokat hagy 
maga után, amely az egyedi azonosítókkal 
és a szerverek által fogadott egyéb 
információkkal együtt felhasználható az 
egyének profiljának létrehozásához és az 
azonosításukhoz. Ebből következik, hogy 
eseti alapon és a technológiai fejlemények 
függvényében kellene vizsgálni, hogy az 
azonosítószámokat, tartózkodási helyre 
utaló adatokat, online azonosítókat vagy 
egyéb sajátos tényezőket szükségképpen 
személyes adatnak kell-e tekinteni.

Or. fr

Indokolás

Az új online szolgáltatások növekvő kínálata és a folyamatos technológiai fejlődés közepette 
biztosítani kell a polgárok személyes adatainak magas szintű védelmét. Nélkülözhetetlennek 
tűnik tehát az eseti alapon történő vizsgálat.

Módosítás 102
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüknek, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 

(25) A hozzájárulást bármely olyan 
megfelelő eljárással – nyilatkozattal vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedettel – kell 
megadni, amely lehetővé teszi az érintett 
nyilatkozatára vagy egyértelmű beleegyező 
aktusára alapozva az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását, biztosítva azt, hogy az 
egyének tudatában legyenek annak, hogy 
személyesadat-feldolgozáshoz adják 
beleegyezésüket, beleértve az internetes 
honlap látogatása során egy négyzet 
megjelölését és bármely egyéb 
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egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. A hallgatás vagy a nem 
cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás vagy 
a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

Or. en

Módosítás 103
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüknek, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. A hallgatás vagy a nem 

(25) A hozzájárulást bármely olyan 
megfelelő eljárással kell megadni, amely 
lehetővé teszi az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását. A hozzájárulás megadható 
az érintett nyilatkozatával vagy 
egyértelmű beleegyező aktusával, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüket, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
köztük alapértelmezett beállítások 
kiválasztását, amely a konkrét helyzetben
egyértelműen jelzi az érintett 
beleegyezését. A hallgatás vagy a nem 
cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. 
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cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

Amennyiben a hozzájárulás megadását 
elektronikus úton kérik, az igénylésnek 
egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és 
az nem gátolhatja szükségtelenül az 
érintettet és azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik, továbbá nem lehet megterhelő az 
említettekre, és egyértelmű választást kell 
lehetővé tennie.

Or. en

Indokolás

Nem a hozzájárulás a feldolgozás „jogszerűsége” biztosításának elsődleges eszköze. A 
személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulásra és korlátozásokra vonatkozó 
követelményeknek arányosnak kell lenniük az adatok érzékenységével, valamint a személyes 
adatok felhasználásából fakadó adatvédelmi és magánélet-védelmi kockázatokkal.

Módosítás 104
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüknek, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüket, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
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személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. A hallgatás vagy a nem 
cselekvés ezért nem minősül
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. Ez nem érinti a 
2002/58/EK irányelv szerinti kifejezett 
hozzájárulást a feldolgozáshoz, ami 
böngésző vagy más alkalmazás megfelelő 
beállításával adható meg.  A hozzájárulás 
lehetővé tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek vissza kell tartania attól, hogy túlzottan előíró jellegű követelményeket 
állapítsanak meg a hozzájárulásra vonatkozóan. E módosítás célja a hallgatólagos 
hozzájárulás folytatólagos használatának, valamint annak biztosítása, hogy a feldolgozás a 
2002/58/EK irányelvvel összhangban, böngésző vagy más alkalmazás megfelelő beállításával 
történjen (vö. a 136/2009/EK irányelv (66) preambulumbekezdése).

Módosítás 105
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüknek, 

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel,–, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
ahogy azt a New York-i Egyezmény 
kifejezetten ismerteti, biztosítva azt, hogy 
a nagykorú egyének tudatában legyenek 
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beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. A hallgatás vagy a nem 
cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

annak, hogy személyesadat-feldolgozáshoz 
adják beleegyezésüknek, beleértve az 
internetes honlap látogatása során egy 
négyzet megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás vagy
a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

Or. el

Módosítás 106
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüknek, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan, a használt 
hordozónak megfelelő eljárással –
nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő 
cselekedettel –, amely lehetővé teszi az 
érintett nyilatkozatára vagy egyértelmű 
beleegyező aktusára alapozva az érintett 
kívánságának önkéntes, kifejezett és 
tájékozott kinyilvánítását, biztosítva azt, 
hogy az egyének tudatában legyenek 
annak, hogy személyesadat-feldolgozáshoz 
adják beleegyezésüket, beleértve az 
internetes honlap látogatása során egy
négyzet megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
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összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. A hallgatás vagy a nem 
cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás vagy 
a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

Or. fr

Módosítás 107
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az adatkezelő Unión belüli fő 
szervezet helyét objektív feltételek alapján 
kell meghatározni, és annak magában kell 
foglalnia a feldolgozás céljára, feltételeire 
és módjára vonatkozó fő döntéseket 
meghatározó igazgatási tevékenység 
tényleges, tartós jellegű gyakorlását. E 
feltétel azonban független attól, hogy a 
személyesadat-feldolgozásra ténylegesen 
ezen a helyen kerül-e sor; a személyes 
adatok feldolgozásához vagy a feldolgozási 
tevékenységekhez kapcsolódó technikai 
eszközök és technológiák jelenléte és 
használata önmagában nem hoz létre ilyen 
fő szervezetet, ezért nem meghatározó 
feltétel a fő szervezet helye szempontjából. 
Az adatfeldolgozó fő szervezete az Unión 
belüli központi igazgatásának helye.

(27) Az adatkezelő – azon adatkezelőt is 
beleértve, amely egyben adatfeldolgozó is 
– Unión belüli fő szervezet helyét objektív 
feltételek alapján kell meghatározni, és 
annak magában kell foglalnia a feldolgozás 
céljára, feltételeire és módjára vonatkozó 
fő döntéseket meghatározó igazgatási 
tevékenység tényleges, tartós jellegű 
gyakorlását. E feltétel azonban független 
attól, hogy a személyesadat-feldolgozásra 
ténylegesen ezen a helyen kerül-e sor; a 
személyes adatok feldolgozásához vagy a 
feldolgozási tevékenységekhez kapcsolódó 
technikai eszközök és technológiák 
jelenléte és használata önmagában nem hoz 
létre ilyen fő szervezetet, ezért nem 
meghatározó feltétel a fő szervezet helye 
szempontjából. Az adatfeldolgozó – amely 
nem adatkezelő – fő szervezete az Unión 
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belüli központi igazgatásának helye.

Or. en

Indokolás

Olyan adatkezelő esetében, amely egyben adatfeldolgozó is, nem sok értelme van annak, hogy 
különböző tesztek segítségével állapítsák meg, melyik szabályozó rendelkezik irányítási 
jogosultsággal a szervezet felett. Ez a módosítás biztosítja, hogy az ilyen adatkezelők teljes 
mértékben élvezhessék az egyablakos ügyintézés előnyeit.

Módosítás 108
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az adatkezelő Unión belüli fő 
szervezet helyét objektív feltételek alapján 
kell meghatározni, és annak magában kell 
foglalnia a feldolgozás céljára, feltételeire 
és módjára vonatkozó fő döntéseket 
meghatározó igazgatási tevékenység 
tényleges, tartós jellegű gyakorlását. E 
feltétel azonban független attól, hogy a 
személyesadat-feldolgozásra ténylegesen 
ezen a helyen kerül-e sor; a személyes 
adatok feldolgozásához vagy a feldolgozási 
tevékenységekhez kapcsolódó technikai 
eszközök és technológiák jelenléte és 
használata önmagában nem hoz létre ilyen 
fő szervezetet, ezért nem meghatározó 
feltétel a fő szervezet helye szempontjából. 
Az adatfeldolgozó fő szervezete az Unión 
belüli központi igazgatásának helye.

(27) Az adatkezelő Unión belüli fő 
szervezet helyét objektív feltételek alapján 
kell meghatározni, és annak magában kell 
foglalnia a feldolgozás céljára, feltételeire 
és módjára vonatkozó fő döntéseket 
meghatározó igazgatási tevékenység 
tényleges, tartós jellegű gyakorlását. E 
feltétel azonban független attól, hogy a 
személyesadat-feldolgozásra ténylegesen 
ezen a helyen kerül-e sor; a személyes 
adatok feldolgozásához vagy a feldolgozási 
tevékenységekhez kapcsolódó technikai 
eszközök és technológiák jelenléte és 
használata önmagában nem hoz létre ilyen 
fő szervezetet, ezért nem meghatározó 
feltétel a fő szervezet helye szempontjából. 
Az adatkezelő fő szervezete olyan Unión 
belüli helyszín, ahol a személyes adatok 
védelmére vonatkozó politikát 
meghatározzák, figyelembe véve –
különösen vállalatcsoportok esetében –a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
vagy az adatvédelem szempontjából 
releváns szabályok végrehajtásában az 
említett szervezetnek az egyéb 
szervezetekre gyakorolt meghatározó 
befolyását. Az adatfeldolgozó fő 
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szervezete az Unión belüli központi 
igazgatásának helye.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti felügyelő hatóságok és az európai adatvédelmi biztos egyaránt a fő szervezet 
fogalommeghatározásának pontosítását kérik, különösen a több tagállamban tevékenységet 
folytató vállalkozáscsoportokra tekintettel. Ez a fogalom alapvető fontosságú az illetékes 
hatóság meghatározásához.

Módosítás 109
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A gyermekeknek személyes adataik 
tekintetében különös védelmet kell 
biztosítani, mivel ők kevésbé lehetnek 
tisztában a személyes adatok 
feldolgozásának kockázataival, 
következményeivel és az ahhoz kapcsolódó 
biztosítékokkal és jogosultságokkal. Az 
egyén gyermekként történő 
meghatározásához e rendelet átveszi a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény fogalommeghatározását.

(29) A gyermekeknek személyes adataik 
tekintetében különös védelmet kell 
biztosítani, mivel ők kevésbé lehetnek 
tisztában a személyes adatok 
feldolgozásának kockázataival, 
következményeivel és az ahhoz kapcsolódó 
biztosítékokkal és jogosultságokkal, 
továbbá kiszolgáltatott fogyasztók. Az 
egyén gyermekként történő 
meghatározásához e rendelet átveszi a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény fogalommeghatározását. A 13 
év feletti gyermekek hozzájárulási 
jogának biztosításához különösen fontos a 
gyermekbarát szóhasználat.

Or. en

Módosítás 110
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A személyes adatok feldolgozásának 
törvényesnek, tisztességesnek és 
átláthatónak kell lennie az érintett egyének 
vonatkozásában. Az adatfeldolgozás 
sajátos céljainak különösen kifejezetten 
megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, 
valamint az adatgyűjtés időpontjában 
meghatározottaknak kell lenniük. Az 
adatoknak megfelelőnek és relevánsnak 
kell lenniük, valamint az adatok 
feldolgozásának céljához szükséges 
legkisebb mértékre kell korlátozódniuk; ez 
elsősorban annak biztosítását igényli, hogy 
az összegyűjtött adatok ne legyenek túlzott 
mértékűek, az adattárolás időtartama pedig 
a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozódjon. A személyes adatokat csak 
abban az esetben lehet feldolgozni, ha a 
feldolgozás célját egyéb eszközzel nem 
lehetséges elérni. Minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a hibás személyes adatok 
helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
adatokat csak a szükséges ideig tárolják, az 
adatkezelő törlési vagy rendszeres 
felülvizsgálati határidőket állapít meg.

(30) A személyes adatok feldolgozásának 
törvényesnek, tisztességesnek és 
átláthatónak kell lennie az érintett egyének 
vonatkozásában. Az adatfeldolgozás 
sajátos céljainak különösen kifejezetten 
megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, 
valamint az adatgyűjtés időpontjában 
meghatározottaknak kell lenniük. Az 
adatoknak megfelelőnek és relevánsnak 
kell lenniük, valamint az adatok 
feldolgozásának céljához szükséges 
legkisebb mértékre kell korlátozódniuk; ez 
annak biztosítását igényli, hogy az 
összegyűjtött adatok ne legyenek túlzott 
mértékűek, az adattárolás időtartama pedig 
ne haladja meg a személyes adatok 
feldolgozásának céljához szükséges 
mértéket. A személyes adatokat csak abban 
az esetben lehet feldolgozni, ha a 
feldolgozás célját egyéb eszközzel nem 
lehetséges elérni. Minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a hibás személyes adatok 
helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
adatokat csak a szükséges ideig tárolják, az 
adatkezelő törlési vagy rendszeres 
felülvizsgálati határidőket állapít meg. Az 
adatok feldolgozásának céljához 
szükséges legkisebb mérték 
megállapításakor az egyéb 
jogszabályokban foglalt azon
kötelezettségeket is figyelembe kell venni, 
amelyek csalás megelőzése és felderítése, 
személyazonosság megerősítése és/vagy 
hitelképesség megállapítása céljára való 
felhasználás esetében átfogó 
adatfeldolgozást írnak elő.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az adatkezelőknek a minimálisan szükséges adatok és a tárolási idők 
nyomon követésével kapcsolatos kötelezettsége pontosítása. Ezenfelül e módosítás biztosítani 
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kívánja az összhangot e preambulumbekezdés és az 5. cikk e) pontjának szóhasználata között. 
A módosítás arra is törekszik, hogy összhangba hozza e rendeletet a meglévő jogszabályokkal, 
köztük a fogyasztói hitelről szóló irányelvvel és a lakásra vonatkozó hitelmegállapodásokkal, 
valamint a már létező bevált gyakorlatokkal, amelyek valamely fogyasztó pénzügyi 
helyzetének – hitelképesség-felméréssel történő – átfogó értékelését írják elő.

Módosítás 111
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A személyes adatok feldolgozásának 
törvényesnek, tisztességesnek és 
átláthatónak kell lennie az érintett egyének 
vonatkozásában. Az adatfeldolgozás 
sajátos céljainak különösen kifejezetten 
megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, 
valamint az adatgyűjtés időpontjában 
meghatározottaknak kell lenniük. Az 
adatoknak megfelelőnek és relevánsnak 
kell lenniük, valamint az adatok 
feldolgozásának céljához szükséges 
legkisebb mértékre kell korlátozódniuk; ez 
elsősorban annak biztosítását igényli, hogy 
az összegyűjtött adatok ne legyenek túlzott 
mértékűek, az adattárolás időtartama pedig 
a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozódjon. A személyes adatokat csak 
abban az esetben lehet feldolgozni, ha a 
feldolgozás célját egyéb eszközzel nem 
lehetséges elérni. Minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a hibás személyes adatok 
helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
adatokat csak a szükséges ideig tárolják, az 
adatkezelő törlési vagy rendszeres 
felülvizsgálati határidőket állapít meg.

(30) A személyes adatok feldolgozásának 
törvényesnek, tisztességesnek és 
átláthatónak kell lennie az érintett egyének 
vonatkozásában. Az adatfeldolgozás 
sajátos céljainak különösen kifejezetten 
megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, 
valamint az adatgyűjtés időpontjában 
meghatározottaknak kell lenniük. Az 
adatoknak megfelelőnek és relevánsnak 
kell lenniük, valamint az adatok 
feldolgozásának céljához szükséges 
legkisebb mértékre kell korlátozódniuk; ez 
elsősorban annak biztosítását igényli, hogy 
az összegyűjtött adatok ne legyenek túlzott 
mértékűek, az adattárolás időtartama pedig 
a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozódjon. Minden ésszerű intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
hibás személyes adatok helyesbítésre vagy 
törlésre kerüljenek. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az adatokat csak a 
szükséges ideig tárolják, az adatkezelő 
törlési vagy rendszeres felülvizsgálati 
határidőket állapít meg.

Or. fr
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Indokolás

Az adatkezelés céljából gyűjtött adatok megfelelőségének, releváns voltának és a szükséges 
legkisebb mértékre való korlátozásának elve igen magas szintű és megfelelő biztosítékokat 
kínál az érintettek számára. A 95/46/EK irányelvben is ez a megfogalmazás szerepel. Az 
összegyűjtött adatokra vonatkozó „adatminimalizálási” elv nagymértékben megnehezíti a 
vállalkozások számára ügyfeleik személyre szóló és célzott megszólítását, még ha az utóbbiak 
nem is kifogásolnák ezt.

Módosítás 112
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A feldolgozás jogszerűsége érdekében 
a személyes adatok az érintett személy 
hozzájárulása vagy akár az e rendeletben, 
akár az e rendelet által hivatkozott egyéb 
uniós vagy tagállami jogszabályban 
meghatározott más jogalap alapján 
dolgozhatók fel.

(31) A feldolgozás jogszerűsége érdekében 
a személyes adatok feldolgozását akár az e 
rendeletben, akár az e rendelet által 
hivatkozott egyéb uniós vagy tagállami 
jogszabályban meghatározott valamelyik
jogalap alapján kell végezni.

Or. en

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza, hogy főszabályként nem a hozzájárulást kell a személyes adatok 
feldolgozása alapjának tekinteni, hanem fenn kell tartani azon esetekre, amikor annak 
alkalmazása helyénvaló, valamint azon körülményekre, amikor valóban szabadon megadható.

Módosítás 113
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás jelent érvényes 
jogalapot, amennyiben az egyén nem 

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás jelent érvényes 
jogalapot, amennyiben az egyén nem 



PE500.411v01-00 24/224 AM\917991HU.doc

HU

rendelkezik egyéni és szabad választással, 
és később nem tagadhatja meg vagy 
vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását.

rendelkezik egyéni és szabad választással, 
és később nem tagadhatja meg vagy 
vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását. Ehhez hasonlóan a 
hozzájárulás akkor sem biztosít jogalapot 
az adatfeldolgozáshoz, ha az érintett más 
módon nem férhet hozzá ugyanolyan 
szolgáltatásokhoz. Az alapértelmezett 
beállítások, köztük az előre bejelölt 
négyzetek, a hallgatás vagy egy 
szolgáltatás igénybevétele nem jelent 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 114
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A hozzájárulás csak akkor 
tekinthető a feldolgozás jogalapjának, 
amikor az érintettek érdemben 
megadhatják és visszavonhatják 
hozzájárulásukat. Más esetekben az 
adatkezelőnek egyéb jogalapon kell 
biztosítania a személyes adatok 
tisztességes és jogszerű feldolgozását. A 
kifejezett tájékozott hozzájárulás 
megszerzése nagy költséggel járhat az 
egyének számára. Elképzelhető, hogy a
hozzájárulás nem a személyesadat-
feldolgozás jogszerűsége igazolásának 
legkívánatosabb módja. A hozzájárulás 
alkalmazását olyan esetekre kell 
fenntartani, amelyek egyénekre nézve kár
veszélyét jelentik és/vagy olyan 
helyzetekre, amikor a személyesadat-
feldolgozás sértené egy magánszemély 
adatvédelemhez és a magánélet 
védelméhez való jogát. Amennyiben a 
hozzájárulást nem megfelelő helyzetben 
használják, az elveszíti értékét, és 
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szükségtelen terhet ró az érintettre. A 
hozzájárulás nem megfelelő indok, 
amikor a feldolgozás a felhasználó által 
kért szolgáltatáshoz szükséges, vagy 
amikor az érintettek nem tagadhatják meg 
a hozzájárulást anélkül, hogy ez ne lenne 
hatással a kért mögöttes szolgáltatásra.

Or. en

Indokolás

Egy túlzottan szembetűnő bejelentési és hozzájárulási rendszer veszélyeztetheti a magánéletet, 
ha túlzottan szigorúan vagy nem a megfelelő helyzetben használják – különösen online 
szolgáltatások esetében. Amennyiben a hozzájárulás szükséges, annak kifejezettnek, 
tájékozottnak és érdeminek kell lennie; ha nem így alkalmazzák, elveszíti értékét és szerepét 
azzal kapcsolatban, hogy érdemleges átláthatóságot, választási lehetőséget és ellenőrzést 
biztosítson az érintettek számára.

Módosítás 115
Morten Løkkegaard

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. 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. Az adatkezelő és az érintett 
közötti kiegyensúlyozatlanság nem jelent 
azonban problémát, ha uniós vagy 
tagállami jogszabály az érintett 
hozzájárulását egy bizonyos típusú 
személyesadat-feldolgozásnak vagy 
feldolgozási műveletek egy csoportjának 
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konkrét feltételéül szabta.

Or. en

Módosítás 116
Christian Engström

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, vagy
– amikor az adatfeldolgozó vagy az 
adatkezelő az érintettnek nyújtott 
termékek vagy szolgáltatások tekintetében 
piaci erőfölénnyel rendelkezik; vagy
– 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 
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érdekére figyelemmel megadottnak.

Or. en

Módosítás 117
Rafał Trzaskowski

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 megadása szabadon 
történik, az érintett pedig nem köteles 
hozzájárulni adatainak feldolgozásához, 
különösen akkor, ha jelentős 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez lehet a helyzet, 
ha az érintett függő viszonyban van az 
adatkezelőtől, többek között, amikor a 
munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. Ha azonban 
az adatfeldolgozás célja az érintett 
érdekében áll, és az érintett a 
későbbiekben minden hátrány nélkül 
visszavonhatja hozzájárulását, a 
hozzájárulásnak érvényes jogalapot 
biztosítania az adatfeldolgozáshoz.

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

Indokolás

E rendelkezésnek biztosítania kell, hogy az érintett valódi és szabad választási lehetőséggel 
rendelkezzen, és a későbbiekben is vissza tudja vonni hozzájárulását vagy bármilyen 
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helyzetben kifogással élhessen az adatfeldolgozással szemben. E rendelkezés nem fosztja meg 
a természetes személyeket attól a lehetőségtől, hogy az adatfeldolgozásba beleegyezzenek, 
különösen ha az olyan cél érdekében történik, ami a javukat szolgálja (pl. a munkáltató 
biztosítást nyújt). A szabályozásnak nem szabad azt vélelmeznie, hogy munkaviszony 
keretében nem lehetséges az adatfeldolgozáshoz való szabad hozzájárulás.

Módosítás 118
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Amikor valamely szolgáltatás 
nyújtásához az érintett hozzájárulása 
alapján történő személyesadat-feldolgozás 
szükséges, a hozzájárulás visszavonása 
jogalapot teremthet a szerződés szolgáltató 
általi felmondására. Ez különösen azon 
szolgáltatásokra alkalmazandó, amelyeket 
térítésmentesen nyújtanak a 
fogyasztóknak.

Or. en

Indokolás

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. 
Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Módosítás 119
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy az 
érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt 
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló jogos érdekről 
és a tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

(38) Valamely személy jogos érdeke 
jogalapot teremthet a feldolgozáshoz, 
feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető 
jogai és szabadságai nem élveznek 
elsőbbséget. Ezt különösen akkor kell 
vizsgálni, ha az érintett gyermek, mivel a 
gyermekeknek különös védelmet kell 
biztosítani. Az érintettnek joga van 
tiltakozni a feldolgozás ellen egyedi 
helyzetével kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt vagy a harmadik 
feleket, akik számára az adatokat 
továbbítják, kötelezni kellene arra, hogy 
kifejezetten tájékoztassák az érintettet az 
alapul szolgáló jogos érdekről és a 
tiltakozáshoz való jogról, és igazolniuk
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. fr

Indokolás

Az előadó javasolja a 95/46/EK irányelv megfogalmazásának fenntartását. Emlékeztet arra, 
hogy a rendelet nemcsak a digitális világra, hanem az offline tevékenységekre is vonatkozik. 
Tevékenységeik finanszírozása céljából egyes ágazatoknak, így a lapkiadásnak is, külső 
forrásokat kell felhasználniuk a lehetséges új előfizetők megszólítása érdekében.

Módosítás 120
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy az 

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy az 
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érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt 
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság 
biztosítása érdekében az adatkezelőt 
kötelezni kell arra, hogy kifejezetten 
tájékoztassa az érintettet az alapul szolgáló 
jogos érdekről és a tiltakozáshoz való 
jogról, és igazolnia kell e jogos érdekeket. 
Mivel a jogalkotó feladata 
jogszabályokban meghatározni a hatóságok 
adatfeldolgozásának jogalapját, e jogi 
indokolás nem alkalmazható a hatóságok 
által feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra.

érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt 
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van térítésmentesen 
tiltakozni a feldolgozás ellen. Az 
adatkezelő jogos érdekét képezhetik
többek között az alábbiak: az adatkezelő 
termékeivel és szolgáltatásaival 
kapcsolatos közvetlen üzletszerzés, az 
adatkezelő követeléseinek érvényesítése, 
továbbá a rendszer, a hálózat és az adatok 
biztonságának biztosítása. Amennyiben az 
érintett visszavonja a hozzájárulását, az 
adatkezelő számára is lehetővé kell tenni, 
hogy megtagadja a szolgáltatások további 
nyújtását, ha az adatfeldolgozás a 
szolgáltatás jellege vagy a feltöltő rendszer 
működése miatt szükséges. Az átláthatóság 
biztosítása érdekében az adatkezelőt 
kötelezni kell arra, hogy kifejezetten 
tájékoztassa az érintettet az alapul szolgáló 
jogos érdekről és a tiltakozáshoz való 
jogról, és igazolnia kell e jogos érdekeket. 
Mivel a jogalkotó feladata 
jogszabályokban meghatározni a hatóságok 
adatfeldolgozásának jogalapját, e jogi 
indokolás nem alkalmazható a hatóságok 
által feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

A belső piaci jogbiztonság megteremtése céljából egyértelművé kell tenni a szövegben, hogy 
milyen típusú tevékenység tekinthető az adatkezelő jogos érdekének. A közvetlen üzletszerzés 
olyan eszköz, amelynek segítségével a vállalatok javíthatják ajánlatukat és szolgáltatásukat –
mindezt a fogyasztó javára, aki fenntartja a kifogásoláshoz és a tájékoztatáshoz való jogát.

Módosítás 121
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség. 
Az adatgyűjtés eredeti céljával 
összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az 
adatkezelőnek a jogszerű adatfeldolgozás 
érdekében be kell szereznie az érintett ezen 
egyéb célhoz való hozzájárulását, vagy
más jogszerű indokra kell alapítania a 
feldolgozást, különösen ha az uniós jog 
vagy azon tagállam joga, amelynek hatálya 
alá az adatkezelő tartozik, így rendelkezik. 
Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség. 
Az adatgyűjtés eredeti céljával 
összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az 
adatkezelőnek a jogszerű adatfeldolgozás 
érdekében más jogszerű indokra kell 
alapítania a feldolgozást, különösen ha az 
uniós jog vagy azon tagállam joga, 
amelynek hatálya alá az adatkezelő 
tartozik, így rendelkezik. Minden esetben 
biztosítani kell az e rendeletben rögzített 
elvek alkalmazását, valamint különösen az 
érintett ezen egyéb célokról történő 
tájékoztatását.

Or. en

Indokolás

A hozzájárulás jogalapot teremt, de nem szabad előnyben részesíteni más jogos érdekekkel 
szemben, ami felesleges esetekben is ösztönözné alkalmazását.

Módosítás 122
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Általánosságban az uniós 
jogszabályok adatvédelem tekintetében 
történő harmonizálása nem veheti el a 
lehetőséget a tagállamoktól arra, hogy 
ágazatspecifikus jogszabályokat 
alkalmazzanak többek között a regiszteren 
alapuló kutatás területén.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Unió jelenlegi adatvédelmi jogi kerete, a 95/46/EK irányelv igen sokféle 
szabadságot biztosít a tagállamoknak arra, hogy az uniós jogszabályokat a nemzeti 
körülményekhez igazítsák.

Módosítás 123
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
40 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40b) A más célokra gyűjtött személyes 
adatok feldolgozása állami tudományos 
kutatásokhoz is hozzáférhetővé tehető, 
amennyiben a gyűjtött adatok 
feldolgozásának tudományos relevanciája 
bizonyítható. Amikor adatokat állami 
tudományos kutatás céljára 
hozzáférhetővé tesznek, tekintetbe kell 
venni a beépített adatvédelmet.

Or. en

Módosítás 124
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Megfelelő biztosítékok és a személyes 
adatok és más alapvető jogok védelme 
mellett jogszabály útján is el lehet térni az 
adatok érzékeny kategóriái 
feldolgozásának tilalmától, amennyiben ezt 
közérdekű okok indokolják különösen 
egészségügyi célból, beleértve a 
közegészségügyet és a szociális védelmet, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások 

(42) Megfelelő biztosítékok és a személyes 
adatok és más alapvető jogok védelme 
mellett jogszabály útján is el lehet térni az 
adatok érzékeny kategóriái 
feldolgozásának tilalmától, amennyiben ezt 
közérdekű okok indokolják különösen 
egészségügyi célból, beleértve a 
közegészségügyet és a szociális védelmet, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások 
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igazgatását, elsősorban annak biztosítása 
érdekében, hogy az egészségbiztosítási 
rendszer szolgáltatásaival és juttatásaival 
kapcsolatos követelések rendezésére 
alkalmazott eljárások magas szintűek és 
költséghatékonyak legyenek, vagy 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célból.

igazgatását, beleértve továbbá az 
elektronikus szöveges üzenetek vagy 
elektronikus levél formájában a kórházi 
vagy klinikai időpontokkal kapcsolatban a 
betegeknek küldött tájékoztatást, 
elsősorban annak biztosítása érdekében, 
hogy az egészségbiztosítási rendszer 
szolgáltatásaival és juttatásaival 
kapcsolatos követelések rendezésére 
alkalmazott eljárások magas szintűek és 
költséghatékonyak legyenek, vagy 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célból.

Or. en

Módosítás 125
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A tisztességes és átlátható 
adatfeldolgozás elve megköveteli az 
érintett tájékoztatását az adatfeldolgozási 
művelet megtörténtéről és céljáról, az 
adatok tárolásának időtartamáról, a 
hozzáférési, helyesbítési és törlési jog 
fennállásáról, valamint a panaszemelési 
jogról. Amennyiben az adatokat az érintett 
személytől gyűjtik be, az érintettet 
tájékoztatni kell arról, hogy köteles-e az 
adatszolgáltatásra, valamint hogy ezen 
adatszolgáltatás megtagadása milyen 
következményekkel jár.

(48) A tisztességes és átlátható 
adatfeldolgozás elve megköveteli az 
érintett tájékoztatását az adatfeldolgozási 
művelet megtörténtéről és céljáról, azokról 
a kritériumokról és/vagy jogi 
kötelezettségekről, amelyek révén 
megállapítható az adatok tárolásának
időtartama, a hozzáférési, helyesbítési és 
törlési jog fennállásáról, valamint a 
panaszemelési jogról. Amennyiben az 
adatokat az érintett személytől gyűjtik be, 
az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy 
köteles-e az adatszolgáltatásra, valamint 
hogy ezen adatszolgáltatás megtagadása 
milyen következményekkel jár.

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok tárolásának időtartama nem határozható meg előre, tekintve, hogy ez az 
időtartam különös jogi kötelezettségekhez kapcsolódhat.
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Módosítás 126
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A tisztességes és átlátható 
adatfeldolgozás elve megköveteli az 
érintett tájékoztatását az adatfeldolgozási 
művelet megtörténtéről és céljáról, az 
adatok tárolásának időtartamáról, a 
hozzáférési, helyesbítési és törlési jog 
fennállásáról, valamint a panaszemelési 
jogról. Amennyiben az adatokat az érintett 
személytől gyűjtik be, az érintettet 
tájékoztatni kell arról, hogy köteles-e az 
adatszolgáltatásra, valamint hogy ezen 
adatszolgáltatás megtagadása milyen
következményekkel jár.

(48) A tisztességes és átlátható 
adatfeldolgozás elve megköveteli az 
érintett tájékoztatását az adatfeldolgozási 
művelet megtörténtéről és céljáról, azokról 
a kritériumokról, amelyek révén 
meghatározható az adatok adott célokból 
való tárolásának időtartama, a hozzáférési, 
helyesbítési és törlési jog fennállásáról, 
valamint a panaszemelési jogról. 
Amennyiben az adatokat az érintett 
személytől gyűjtik be, az érintettet 
tájékoztatni kell arról, hogy köteles-e az 
adatszolgáltatásra, valamint hogy ezen 
adatszolgáltatás megtagadása milyen 
következményekkel jár.

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok tárolásának pontos időtartama nem mindig határozható meg pontosan, 
különösen a különböző célok érdekében történő tárolás esetében.

Módosítás 127
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Minden személyt megillet a 
vonatkozásában gyűjtött adatokhoz való 
hozzáférés joga, valamint e jog egyszerű 
gyakorlása az adatfeldolgozás 
jogszerűségének megállapíthatósága és 

(51) Minden személyt megillet a 
vonatkozásában gyűjtött adatokhoz való 
hozzáférés joga, valamint e jog egyszerű 
gyakorlása az adatfeldolgozás 
jogszerűségének megállapíthatósága és 
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ellenőrzése érdekében. Ezért minden 
érintett számára biztosítani kell a jogot 
ahhoz, hogy megismerje elsősorban az 
adatfeldolgozás céljait, időtartamát, az 
adatok címzettjeit, az adatok 
feldolgozásának logikáját, valamint azt, 
hogy az ilyen adatfeldolgozás, legalábbis 
amennyiben az profilalkotásra épül, milyen 
következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve az üzleti titkokat 
vagy szellemi tulajdont és különösen a 
szoftvert védelemben részesítő szerzői 
jogot. E megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

ellenőrzése érdekében. Ezért minden 
érintett számára biztosítani kell a jogot 
ahhoz, hogy megismerje elsősorban az 
adatfeldolgozás céljait, azokat a 
kritériumokat, amelyek révén 
meghatározható az adatok adott célokból 
való tárolásának időtartama, az adatok 
címzettjeit, az adatok feldolgozásának 
logikáját, valamint azt, hogy az ilyen 
adatfeldolgozás, legalábbis amennyiben az 
profilalkotásra épül, milyen 
következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve az üzleti titkokat 
vagy szellemi tulajdont és különösen a 
szoftvert védelemben részesítő szerzői 
jogot. E megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok tárolásának pontos időtartama nem mindig határozható meg pontosan, 
különösen a különböző célok érdekében történő tárolás esetében.

Módosítás 128
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A saját adataik feletti ellenőrzés és a 
hozzáférési jog gyakorlásának további 
erősítése érdekében az érintetteknek joga 
van a személyes adatok elektronikus úton 
történő feldolgozása során az őket érintő 
adatokról strukturált és széles körben 
elterjedt elektronikus formátumban 
másolatot kérni. Az érintettnek lehetősége 
van a rendelkezésre bocsátott adatok 
továbbítására is, az egyik automatizált 

törölve
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alkalmazástól – például a közösségi 
hálózatról – a másikhoz. Ez alkalmazandó 
akkor is, ha az érintett az adatot a 
hozzájárulása alapján vagy szerződés 
teljesítése keretében bocsátotta az 
automatizált feldolgozó rendszer 
rendelkezésére.

Or. fr

Indokolás

Les personnes concernées disposent du droit d'accès consacré à l'article 15. Le droit d'accès 
donne à toute personne concernée le droit d'obtenir une communication des données à 
caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. L'article 18 qui permet aux personnes 
concernées d'obtenir une copie de leurs données, n'apporte aucune plus value en matière de 
protection des données à caractère personnel des citoyens et crée une confusion quant à la 
portée exacte du droit d'accès qui est un droit capital.

Módosítás 129
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A személyes adatoknak az adatkezelő 
által vagy az adatkezelő nevében végzett 
bárminemű feldolgozása tekintetében 
rögzíteni kell az adatkezelő átfogó 
feladatát és felelősségét. Az adatkezelőnek 
biztosítania és kötelezettségének 
megfelelően bizonyítania kell, hogy 
valamennyi adatfeldolgozási művelet 
összhangban áll e rendelettel.

(60) A személyes adatoknak az adatkezelő 
által vagy az adatkezelő nevében végzett 
bárminemű feldolgozása tekintetében 
rögzíteni kell az adatkezelő általános
feladatát és felelősségét. Az adatkezelőnek 
biztosítania és kötelezettségének 
megfelelően bizonyítania kell, hogy 
valamennyi adatfeldolgozási művelet 
összhangban áll e rendelettel.

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok fokozott védelme érdekében kifejezetten ki kell mondani az adatkezelő 
felelősségének általános elvét.



AM\917991HU.doc 37/224 PE500.411v01-00

HU

Módosítás 130
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) E rendelet olyan belső programok 
kidolgozására ösztönzi a vállalkozásokat, 
amelyek azonosítják az érintettek jogaira 
és szabadságaira – jellegüknél, 
terjedelmüknél vagy céljaiknál fogva –
várhatóan külön kockázatot jelentő 
adatfeldolgozási műveleteket, továbbá 
arra, hogy léptessenek életbe megfelelő 
adatvédelmi biztosítékokat, fejlesszenek ki 
a beépített adatvédelemmel kapcsolatos
innovatív megoldásokat és az 
adatvédelmet fokozó technikákat. Nem 
kötelező az előzetes konzultáció és előzetes 
engedély kiegészítő ellenőrzési 
mechanizmusainak alkalmazása azon 
vállalkozások esetében, amelyek 
nyilvánosan igazolni tudják, hogy 
adatvédelmi elszámoltathatóságot 
építettek be gyakorlatukba. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összehangolja a szöveget egy olyan megközelítéssel, amely szerint az 
elszámoltathatóság a helyes szervezeti gyakorlatokat ösztönző alternatív folyamat. Emellett ez 
a megközelítés a megfelelőség és a biztosíték költségeit a közpénzekről átterheli a piacra.

Módosítás 131
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) A beépített adatvédelem elve 
megkívánja, hogy az adatok védelmét a 
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technológia teljes életciklusába beépítsék, 
a legkorábbi tervezési szakasztól kezdve a 
végső üzembe helyezésig, felhasználásig, 
majd ártalmatlanításig. Az alapértelmezett 
adatvédelem elve megkívánja, hogy az 
adatok védelmét biztosító, a 
szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó 
beállítások alapértelmezésben feleljenek 
meg az általános adatvédelmi elveknek, 
köztük az adatminimalizálás és a célhoz 
kötöttség elvének.

Or. en

Módosítás 132
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme mellett az 
adatkezelők és -feldolgozók feladata és 
felelőssége a felügyelő hatóságok 
ellenőrzése és intézkedései tekintetében is 
megköveteli az e rendelet szerinti feladatok 
egyértelmű hozzárendelhetőségét, ideértve 
azt az esetet is, amikor az adatkezelő más 
adatkezelőkkel közösen határozza meg az 
adatfeldolgozás céljait, feltételeit és 
eszközeit, vagy amikor egy adatkezelő 
nevében végeznek adatfeldolgozási 
műveletet.

(62) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme mellett az 
adatkezelők és -feldolgozók feladata és 
felelőssége a felügyelő hatóságok 
ellenőrzése és intézkedései tekintetében is 
megköveteli az e rendelet szerinti feladatok 
egyértelmű hozzárendelhetőségét, ideértve 
azt az esetet is, amikor az adatkezelő más 
adatkezelőkkel közösen határozza meg az 
adatfeldolgozás céljait, feltételeit és 
eszközeit, vagy amikor egy adatkezelő 
nevében végeznek adatfeldolgozási 
műveletet. Egyetemleges felelősség esetén 
az érintett kárát megtérítő adatfeldolgozó 
az adatkezelővel szemben érvényesítheti 
visszatérítés iránti igényét, feltéve hogy az 
utóbbival való kapcsolatát szabályozó jogi 
aktusnak megfelelően járt el.

Or. fr
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Indokolás

Fogalommeghatározása szerint az adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő nevében jár el. Ezért 
amikor az adatfeldolgozó pontosan betartja a kapott utasításokat, a személyes adatok 
megsértéséért az adatkezelő, és nem az adatfeldolgozó felel, ugyanakkor ez nem érintheti az 
érintett díjazáshoz való jogát.

Módosítás 133
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentálnia kell minden 
adatfeldolgozási tevékenységet. Minden 
adatkezelő vagy -feldolgozó köteles a 
felügyelő hatósággal együttműködni és az 
említett dokumentációt – kérésre –
hozzáférhetővé tenni az adatfeldolgozási 
műveletek esetleges ellenőrzése céljából.

(65) Az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében az 
adatfeldolgozás főbb kategóriáira 
vonatkozó lényeges adatokat meg kell 
őriznie. Ezen adatok dokumentálásához a 
Bizottságnak uniós szintű egységes 
formátumot kell meghatároznia. Minden 
adatkezelő vagy -feldolgozó köteles a 
felügyelő hatósággal együttműködni és az 
említett dokumentációt – kérésre –
hozzáférhetővé tenni a hatóság számára, 
ezzel segítve a hatóságot az említett főbb 
adatfeldolgozási kategóriák e rendeletnek 
való megfelelése értékelésében.

Or. en

Indokolás

A hatékony adatvédelemhez megköveteli, hogy a szervezetek kellően dokumentált ismeretekkel 
rendelkezzenek adatfeldolgozási tevékenységükről. Az összes adatfeldolgozási művelet 
dokumentálása azonban aránytalanul nagy terhet ró a szervezetekre. Bürokratikus igények 
kielégítése helyett a dokumentálás célját abban kell meghatározni, hogy segítse az 
adatkezelők és -feldolgozók kötelezettségeinek teljesítését.

Módosítás 134
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría
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Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentálnia kell minden
adatfeldolgozási tevékenységet. Minden 
adatkezelő vagy -feldolgozó köteles a 
felügyelő hatósággal együttműködni és az 
említett dokumentációt – kérésre –
hozzáférhetővé tenni az adatfeldolgozási 
műveletek esetleges ellenőrzése céljából.

(65) Az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentációt kell vezetnie a felelősségi 
körébe tartozó valamennyi
adatfeldolgozási rendszerről és eljárásról. 
Minden adatkezelő vagy -feldolgozó 
köteles a felügyelő hatósággal 
együttműködni és az említett 
dokumentációt – kérésre – hozzáférhetővé 
tenni az adatfeldolgozási műveletek 
esetleges ellenőrzése céljából.

Or. fr

Indokolás

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Módosítás 135
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
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adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
24 órán belül értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 24 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 
adatait vagy magánéletét hátrányosan
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az érintett 
személyes adatainak vagy magánéletének 
védelmét várhatóan súlyosan befolyásoló 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
24 órán belül értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 24 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 
adatainak vagy magánéletének védelmét 
várhatóan súlyosan befolyásolónak 
tekintendő a jogsértés, ha például 
személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az általa vagy más releváns 
hatóságok (például bűnüldöző hatóságok) 
által nyújtott iránymutatást betartva. 
Például annak a lehetősége, hogy az 
érintettek enyhíthetik a kár közvetlen 
veszélyét, az érintettek sürgős értesítését 
igényelné, míg az adatsértés folytatásával 
vagy hasonló adatsértés elkövetésével 
szemben alkalmazott megfelelő 
intézkedések hosszabb időtartamot 
indokolhatnak.

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok megsértésével kapcsolatos értesítési kötelezettség nem járhat aránytalan 
adminisztratív terhekkel az adatkezelőre nézve, aki számára biztosítani kell az elsősorban a 
probléma megoldására összpontosító gyors és hatékony válaszadás lehetőségét. Ezért azokra 
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az esetekre kell szorítkozni, amelyek várhatóan súlyosan befolyásolják az érintett személyes 
adatainak és magánéletének védelmét (lásd a 67. preambulumbekezdést).

Módosítás 136
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
24 órán belül értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 24 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 
adatait vagy magánéletét hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért az ilyen adatsértésről 
való tudomásszerzést követően 
haladéktalanul értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 24 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 
adatait vagy magánéletét hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az általa vagy más releváns 
hatóságok (például bűnüldöző hatóságok) 
által nyújtott iránymutatást betartva. 
Például annak a lehetősége, hogy az 
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betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

érintettek enyhíthetik a kár közvetlen 
veszélyét, az érintettek sürgős értesítését 
igényelné, míg az adatsértés folytatásával 
vagy hasonló adatsértés elkövetésével 
szemben alkalmazott megfelelő 
intézkedések hosszabb időtartamot 
indokolhatnak.

Or. en

Indokolás

Az időt nem szabad jogszabályban rögzíteni – ezt a konkrét eset operatív és technikai 
összetettségétől, valamint a szükséges nyomozati és igazságügyi szakértői eljárásoktól kell 
függővé tenni, amelyek célja az adott eset jellegének és nagyságrendjének felderítése. A 
jogszabálynak ki kell tartania amellett, hogy az ilyen esetekkel kiemelt sürgősséggel 
foglalkozzanak, a „haladéktalanul” történő eljárás követelménye pedig kellő nyomatékot ad 
ennek, ugyanakkor fenntartja a pragmatikus rugalmasságot.

Módosítás 137
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
24 órán belül értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 24 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért az érintettet jelentősen 
befolyásoló adatsértésről való 
tudomásszerzést követően haladéktalanul 
értesítenie kell a felügyelő hatóságot. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés jelentős mértékben
hátrányosan befolyásolhatja. Az érintett 
személyes adatait vagy magánéletét 
jelentős mértékben hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
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adatait vagy magánéletét hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az általa vagy más releváns 
hatóságok (például bűnüldöző hatóságok) 
által nyújtott iránymutatást betartva. 
Például annak a lehetősége, hogy az 
érintettek enyhíthetik a kár közvetlen 
veszélyét, az érintettek sürgős értesítését 
igényelné, míg az adatsértés folytatásával 
vagy hasonló adatsértés elkövetésével
szemben alkalmazott megfelelő 
intézkedések hosszabb időtartamot 
indokolhatnak.

Or. fr

Indokolás

Jogsértés esetén az adatkezelőnek elsősorban arra kell összpontosítania, hogy megtegye a 
jogsértés folytatásának megakadályozását célzó valamennyi megfelelő intézkedést. Az 
illetékes felügyelő hatóság 24 órán belüli értesítésére vonatkozó kötelezettség – amelyhez a 
nem teljesítés esetén kiszabható szankciók kapcsolódnak – előírása céljával ellentétes hatást 
válthat ki. Ezenfelül a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 2012. március 23-i 
véleménye értelmében a felügyelő hatóságok túlterhelésének elkerülése érdekében az értesítés 
nem vonatkozhat a jelentéktelen jogsértésekre.

Módosítás 138
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
24 órán belül értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 24 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 
adatait vagy magánéletét hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
72 órán belül értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 72 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés, amely 
valószínűsíthetően jelentős veszélyt jelent 
az érintettre, hátrányosan befolyásolhatja, 
kiküszöbölve ezzel az érintettre háruló 
túlzott információmennyiséget. Az érintett 
személyes adatait vagy magánéletét 
hátrányosan befolyásolónak tekintendő a 
jogsértés, ha például személyazonosság-
lopáshoz, személyazonossággal való 
visszaéléshez, fizikai károkozáshoz, súlyos 
sértéshez vagy hírnévrontáshoz vezet. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a személyes 
adatokat érintő jogsértés jellegének 
leírását, valamint az érintett egyénnek 
szóló, a lehetséges hátrányos hatások 
enyhítését célzó ajánlásokat. Az 
érintetteknek szóló tájékoztatást az 
ésszerűség keretei között a lehető 
leghamarabb meg kell tenni, szorosan 
együttműködve a felügyelő hatósággal, és 
az általa vagy más releváns hatóságok 
(például bűnüldöző hatóságok) által 
nyújtott iránymutatást betartva. Például 
annak a lehetősége, hogy az érintettek 
enyhíthetik a kár közvetlen veszélyét, az 
érintettek sürgős értesítését igényelné, míg 
az adatsértés folytatásával vagy hasonló 
adatsértés elkövetésével szemben 
alkalmazott megfelelő intézkedések 
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hosszabb időtartamot indokolhatnak.

Or. en

Módosítás 139
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70a) A (2009/136/EK irányelvvel 
módosított) 2002/58/EK irányelv a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásoknak nyilvános 
hírközlési hálózatokon keresztül az 
Unióban történő nyújtásával kapcsolatos 
személyesadat-feldolgozás tekintetében 
rögzíti a személyes adatok megsértése 
esetén fennálló értesítési kötelezettséget. 
Amennyiben a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltató más szolgáltatásokat is 
teljesít, úgy rá továbbra sem az e 
rendeletben, hanem az elektronikus 
adatvédelmi irányelvben rögzített jogsértés 
esetére vonatkozó értesítési kötelezettség 
vonatkozik. Az ilyen szolgáltatókra –
személyes adatok megsértése esetén –
egységes értesítési rendszernek kell 
vonatkoznia mind a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtásával összefüggésben feldolgozott 
személyes adatok, mind pedig azon egyéb 
személyes adatok tekintetében, amelyek 
esetében a szóban forgó szolgáltató az 
adatkezelő. 

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra – a nyújtott szolgáltatástól 
függő több rendszer helyett – egységes értesítési rendszernek kell vonatkoznia minden olyan 
jogsértés tekintetében, amely az általuk feldolgozott adatokkal kapcsolatban következik be. Ez 
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azonos versenyfeltételeket biztosít az ágazati szereplők számára.

Módosítás 140
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
97 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(97) Amennyiben az adatkezelő vagy -
feldolgozó uniós szervezetének 
tevékenységével összefüggésben végzett 
adatfeldolgozásra egynél több tagállamban 
kerül sor, egyetlen felügyelő hatóság lesz 
illetékes az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egész Unió területén belüli 
tevékenységeinek nyomon követésére és a 
kapcsolódó határozatok meghozatalára a 
következetes alkalmazás elősegítése, a 
jogbiztonság biztosítása, és az ilyen 
adatkezelőkre és -feldolgozókra háruló 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében.

(97) Amennyiben az adatkezelő vagy -
feldolgozó uniós szervezetének 
tevékenységével összefüggésben végzett 
adatfeldolgozásra egynél több tagállamban 
kerül sor, egyetlen felügyelő hatóság lesz 
illetékes az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egész Unió területén belüli 
adatfeldolgozási tevékenységeinek 
nyomon követésére és a kapcsolódó 
határozatok meghozatalára a következetes 
alkalmazás elősegítése, a jogbiztonság 
biztosítása, és az ilyen adatkezelőkre és -
feldolgozókra háruló adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében. A fentiektől 
eltérően abban az esetben, ha a személyes 
adatok feldolgozását elsősorban nem a fő 
szervezet, hanem az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az Európai Unió területén 
található valamely másik szervezete végzi, 
akkor az adatfeldolgozásért e másik 
szervezet helye szerinti tagállam felügyelő 
hatósága felel. A VII. fejezet 
rendelkezéseinek sérelme nélkül ez az 
eltérés nem érinti a fő szervezet szerinti 
tagállam felügyelő hatóságának azon 
lehetőségét, hogy kiegészítő nyilatkozatot 
írjon elő.

Or. fr

Indokolás

Míg a fő szervezet könnyen felügyelheti a több országot lefedő adatfeldolgozásokat, 
amelyeknek egy központosított jelentéstételt követően egyetlen hatóság hatáskörébe kell 
tartozniuk, az egyes nemzeti felügyelő hatóságok hatáskörének ki kell terjednie a 
leányvállalatok által decentralizált módon végzett és a fő szervezet által nehezen irányítható 
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nemzeti adatfeldolgozásokra.

Módosítás 141
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
115 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(115) Azokban az esetekben, amelyekben 
a valamely másik tagállamban székhellyel 
rendelkező illetékes felügyelő hatóság 
nem jár el, vagy nem megfelelő 
intézkedéseket tett valamely panasz 
nyomán, az érintett a szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
felügyelő hatóságától kérheti, hogy 
indítson eljárást e felügyelő hatósággal 
szemben a másik tagállam illetékes 
bírósága előtt. A kérelmet elbíráló 
felügyelő hatóság – bírósági felülvizsgálat 
tárgyát képező – határozatban dönthet 
arról, hogy helyt adhat-e a kérelemnek, 
vagy sem.

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez a lehetőség nem biztosít hozzáadott értéket a polgárok számára, és veszélyeztetheti a 
felügyelő hatóságoknak az egységességi mechanizmus keretében való megfelelő 
együttműködését.

Módosítás 142
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
118 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(118) A jogellenes adatfeldolgozás miatt 
esetlegesen kárt szenvedett személy 

(118) A jogellenes adatfeldolgozás miatt 
esetlegesen kárt szenvedett személy 
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kártérítését az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak kell állnia, aki/amely akkor 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárért nem őt terheli a felelősség, 
így különösen az érintett felróható 
magatartásának megállapítása, vagy vis 
maior esetén.

kártérítését az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak kell állnia, aki/amely akkor 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárért nem őt terheli a felelősség, 
így különösen az érintett felróható 
magatartásának megállapítása, vagy vis 
maior esetén. Egyetemleges felelősség 
esetén az érintett kárát megtérítő 
adatfeldolgozó az adatkezelővel szemben 
érvényesítheti visszatérítés iránti igényét, 
feltéve hogy az utóbbival való kapcsolatát 
szabályozó jogi aktusnak megfelelően járt 
el.

Or. fr

Indokolás

Fenn kell tartani és részletezni kell az adatkezelő felelősségének a rendeletre irányuló 
javaslat által bevezetett általános elvét (az 5. cikk f) pontja és a 22. cikk). 
Fogalommeghatározása szerint az adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő nevében jár el. 
Ezenfelül, ha az adatfeldolgozó nem követi a kapott utasításokat, a 26. cikk (4) bekezdése 
értelmében adatkezelőnek minősül.

Módosítás 143
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kell elfogadni így különösen a 
gyermek hozzájárulásával kapcsolatos 

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kell elfogadni így különösen a 
gyermek hozzájárulásával kapcsolatos 
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szempontok és feltételek meghatározása; 
az adatok különös kategóriáinak 
feldolgozása; az egyértelműen túlzó 
kérelmek feltételeinek megállapítása és az 
érintett jogainak gyakorlására vonatkozó 
díjak; az érintett tájékoztatására és a 
hozzáférési jogra vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
tárolásának megszüntetésére és a törlésre 
vonatkozó jog; a profilalkotáson alapuló 
intézkedések; az adatkezelő feladataira 
vonatkozó szempontok és követelmények 
és a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem; az adatfeldolgozó; a 
dokumentációra és a feldolgozás 
biztonságára vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének megállapítására és a 
felügyelő hatóság részére történő 
bejelentésre vonatkozó szempontok és 
követelmények és azok a körülmények, 
amelyek fennállása esetén a személyes 
adatok védelmének megsértése várhatóan 
hátrányosan érinti az érintettet; az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot igénylő 
feldolgozási műveletek szempontjai és 
követelményei; az előzetes konzultációt 
igénylő magas szintű különös kockázatok 
meghatározásának szempontjai és 
követelményei; az adatvédelmi tisztviselő 
kinevezése és feladatai; az eljárási 
szabályzatok; a tanúsítási mechanizmusok 
szempontjai és követelményei; a kötelező 
erejű vállalati szabályok útján való 
továbbítás szempontjai és követelményei; a 
közigazgatási szankciók; az egészségügyi 
célú feldolgozás; a foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozás, valamint a 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozás tekintetében. 
Kiemelten fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka folyamán megfelelő 
egyeztetéseket folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 

szempontok és feltételek meghatározása; 
az adatok különös kategóriáinak 
feldolgozása; az érintett tájékoztatására és 
a hozzáférési jogra vonatkozó szempontok 
és követelmények; a személyes adatok 
tárolásának megszüntetésére és a törlésre 
vonatkozó jog; a profilalkotáson alapuló 
intézkedések; az adatkezelő feladataira 
vonatkozó szempontok és követelmények; 
az adatfeldolgozó; a dokumentációra 
vonatkozó szempontok és követelmények; 
a személyes adatok megsértésének 
megállapítására és a felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésre vonatkozó 
szempontok és követelmények és azok a 
körülmények, amelyek fennállása esetén a 
személyes adatok védelmének megsértése 
várhatóan hátrányosan érinti az érintettet; 
az adatvédelmi hatásvizsgálatot igénylő 
feldolgozási műveletek szempontjai és 
követelményei; az előzetes konzultációt 
igénylő magas szintű különös kockázatok 
meghatározásának szempontjai és 
követelményei; az adatvédelmi tisztviselő 
kinevezése és feladatai; az eljárási 
szabályzatok; a tanúsítási mechanizmusok 
szempontjai és követelményei; a kötelező 
erejű vállalati szabályok útján való 
továbbítás szempontjai és követelményei; 
az egészségügyi célú feldolgozás; a 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozás, 
valamint a történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
tekintetében. Kiemelten fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka folyamán 
megfelelő egyeztetéseket folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.
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Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. fr

Módosítás 144
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó különös 
egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adathordozhatóság joga;
az adatkezelő beépített és alapértelmezett 
adatvédelem és dokumentáció tekintetében 
fennálló felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei és 
mechanizmusai; a harmadik ország, vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelő dokumentáció 
tekintetében fennálló felelősségére 
vonatkozó egységes formanyomtatványok; 
az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei és 
mechanizmusai; a harmadik ország, vagy
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
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megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását mérlegeli a 
mikro-, ki- és középvállalkozások 
tekintetében.

említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását kell mérlegelnie
a mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 145
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
131 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(131) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni a gyermekek hozzájárulására 
vonatkozó egységes formanyomtatványok; 
az érintettek jogainak gyakorlására 
vonatkozó különös egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adathordozhatóság joga;
az adatkezelő beépített és alapértelmezett 
adatvédelem és dokumentáció tekintetében 
fennálló felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 

(131) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni a gyermekek hozzájárulására 
vonatkozó egységes formanyomtatványok; 
az érintettek jogainak gyakorlására 
vonatkozó különös egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelő dokumentáció 
tekintetében fennálló felelősségére 
vonatkozó egységes formanyomtatványok; 
az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
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formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei és 
mechanizmusai; a harmadik ország, vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; és az 
egységességi eljárás szerinti határozatok 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei és 
mechanizmusai; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; és az 
egységességi eljárás szerinti határozatok 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

Or. fr

Módosítás 146
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
139 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(139) Figyelemmel arra, hogy – amint az 
Európai Unió Bírósága hangsúlyozta – a 
személyes adatok védelme nem abszolút 
jog, hanem azt a társadalomban betöltött 
szerepe alapján kell vizsgálni, és az 
arányosság elvével összhangban 
egyensúlyba kell hozni más alapvető
jogokkal, e rendelet tiszteletben tart 
minden alapvető jogot és betartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert, a Szerződésekben rögzített 
elveket, nevezetesen a magán- és a családi 
élet, valamint az otthon és a kapcsolattartás 
tiszteletben tartásához való jogot, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a 
gondolat-, lelkiismeret- és 
vallásszabadsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánításhoz és a 

(139) Figyelemmel arra, hogy – amint az 
Európai Unió Bírósága hangsúlyozta – a 
személyes adatok védelme nem abszolút 
jog, hanem azt a társadalomban betöltött 
szerepe alapján kell vizsgálni, és az 
arányosság elvével összhangban 
egyensúlyba kell hozni az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában megállapított más 
jogokkal, e rendelet tiszteletben tart 
minden alapvető jogot és betartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert, a Szerződésekben rögzített 
elveket, nevezetesen a magán- és a családi 
élet, valamint az otthon és a kapcsolattartás 
tiszteletben tartásához való jogot, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a 
gondolat-, lelkiismeret- és 
vallásszabadsághoz való jogot, a 
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tájékoztatáshoz való jogot, a vállalkozás 
szabadságát, a kulturális, vallási és nyelvi 
sokféleséget és a hatékony jogorvoslathoz 
és a tisztességes eljáráshoz való jogot, 
továbbá a kulturális, vallási és nyelvi 
sokféleséget.

véleménynyilvánításhoz és a 
tájékoztatáshoz való jogot, a vállalkozás 
szabadságát, a kulturális, vallási és nyelvi 
sokféleséget és a hatékony jogorvoslathoz 
és a tisztességes eljáráshoz való jogot, 
továbbá a kulturális, vallási és nyelvi 
sokféleséget.

Or. fr

Módosítás 147
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intézményei, szervei, hivatalai 
és ügynökségei által végzett 
adatfeldolgozás;

törölve

Or. en

Indokolás

A polgárok bizalmának biztosítása érdekében minden ágazatnak egyformán jól kell védenie az 
adatokat. Ha a közszférabeli adatsértések bizalmatlanságot keltenek a polgárok között, az 
kedvezőtlen hatással lesz a magánszektor információs és kommunikációs technológiai (IKT) 
tevékenységeire és fordítva. Ez az uniós intézmények vonatkozásában is igaz.

Módosítás 148
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a természetes személy által 
haszonszerzési cél nélkül kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás;

d) a természetes személy által 
haszonszerzési cél nélkül kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás, amennyiben a személyes 
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adatokat nem teszik hozzáférhetővé 
meghatározatlan számú személy számára;

Or. fr

Indokolás

Pontosítani kell e kivétel alkalmazási körét, különösen a közösségi hálózatok térnyerése miatt, 
amelyek lehetővé teszik az információk több száz emberrel való megosztását. Az Európai 
Bíróság (a C-101/01. és a C-73/07. sz. ügyben hozott ítéletekben) a „meghatározatlan számú 
személy” általi hozzáférhetőséget javasolja e kivétel alkalmazási kritériumaként. Az európai 
adatvédelmi biztos ugyanezen a véleményen van.

Módosítás 149
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 4. cikk 2a. pontjának értelmében 
kellően anonimmá tett adatok 
feldolgozása;

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja a (23) preambulumbekezdésnek a jogszabály érdemi részén belüli 
pontosítása; e preambulumbekezdés tesz említést a kellően anonimmá tett adatokról, amelyek 
esetében nem indokolt e rendelet rendelkezéseinek az alkalmazása.

Módosítás 150
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) amelyet anonimmá tettek.

Or. en
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Indokolás

Az anonim adatok természetükből adódóan nem minősülnek személyes adatoknak. 

Módosítás 151
Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) gazdasági tevékenységet folytató 
természetes személy olyan adatai 
tekintetében, amelyek e személy piaci 
azonosítását lehetővé teszik;

Or. en

Indokolás

A rendelet nem alkalmazható olyan természetes személyekre, akik a saját nevük alatt 
működtetnek vállalatot. A rendelet Bizottság által javasolt szövege problémákat vet fel annak 
eldöntésével kapcsolatban, hogy mi minősül személyes adatnak, különösen a rendeletből 
fakadó adatszolgáltatási kötelezettségek tekintetében.

Módosítás 152
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 153., 154. és 155. 
cikkének hatálya alá tartozó területeken a 
felvétel szabályozásával, valamint a 
kollektív megállapodások kötésével és 
megfelelőségével kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 153
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) természetes személy olyan adatai –
köztük a személy neve, elérhetőségi adatai 
és tisztsége – tekintetében, amelyeket 
szakmai feladatok teljesítése során hoztak 
nyilvánosságra;

Or. en

Módosítás 154
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet nem sérti a 2000/31/EK 
irányelv alkalmazását, különösen az 
irányelv 12–15. cikkébe foglalt, a közvetítő 
szolgáltatók felelősségére vonatkozó 
szabályokat.

(3) E rendelet nem sérti a 2000/31/EK 
irányelv alkalmazását, különösen az 
irányelv 12–15. cikkébe foglalt, a közvetítő 
szolgáltatók felelősségére vonatkozó 
szabályokat, valamint az 
adatfeldolgozással – különösen a jogilag 
védett érdekekkel – kapcsolatos uniós 
vagy tagállami jogszabályok egyedi 
rendelkezéseit, amennyiben azok e 
rendelet rendelkezéseinél szigorúbb 
védelmet írnak elő;

Or. en

Módosítás 155
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az uniós vállalatok vagy munkáltatók számára nem szabad megengedni, hogy jogellenesen 
férhessenek hozzá a munkavállalók személyes adataihoz, hogy ezt követően nyomon kövessék 
magatartásukat, feketelistákat állítsanak össze a munkavállalókból szakszervezeti kötődésük 
miatt stb., tekintet nélkül arra, hogy a munkavállaló az Európai Unióban letelepedett vagy 
sem.

Módosítás 156
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban 
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett 
személyesadat-feldolgozásra.

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban 
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett 
személyesadat-feldolgozásra attól 
függetlenül, hogy az adatfeldolgozás az 
Unióban vagy azon kívül történik.

Or. en

Módosítás 157
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) termékek vagy szolgáltatások ilyen 
érintettek számára történő nyújtásához
kapcsolódnak; vagy

a) termékek vagy szolgáltatások ilyen 
érintettekre irányulásához kapcsolódnak, 
függetlenül attól, hogy az említett 
termékek vagy szolgáltatások nyújtása az 
érintett szempontjából térítésmentes-e; 
vagy

Or. en

Indokolás

Az „irányulás” az Európai Bíróság által a Pammelr és Alpenhof ügyben használt fogalom. 
Egyértelművé kell tenni azt is, hogy a rendelet attól függetlenül alkalmazandó, hogy szükség 
van-e fizetésre az érintett részéről.

Módosítás 158
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) viselkedésük nyomon követéséhez 
kapcsolódnak.

b) az ilyen érintettek viselkedésének abból 
a célból történő nyomon követéséhez 
kapcsolódnak, hogy részükre termékeket 
vagy szolgáltatásokat nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 159
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
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ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, 
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja a technológiai semlegesség elvének tiszteletben tartása.

Módosítás 160
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy egyedi 
azonosítóra, tartózkodási információra, 
online azonosító jelekre vagy a személy 
fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális, társadalmi vagy nemi 
identitására vagy szexuális irányultságára 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható vagy 
elkülöníthető természetes személy;

Or. en

Módosítás 161
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által –
különösen egy azonosító számra, 
tartózkodási információra, online azonosító 
jelekre vagy a személy fizikai, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy társadalmi identitására vonatkozó egy 
vagy több tényezőre történő utalás révén –
azonosítható vagy elkülöníthető és eltérő 
bánásmódban részesíthető természetes 
személy;

Or. en

Módosítás 162
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, IP-
címekre, online azonosító jelekre vagy a 
személy fizikai, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
társadalmi identitására vonatkozó egy vagy 
több tényezőre történő utalás révén –
azonosítható természetes személy;

Or. en

Módosítás 163
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy névre, 
azonosító számra, tartózkodási 
információra, online azonosító jelekre vagy 
a személy fizikai, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
társadalmi identitására vonatkozó egy vagy 
több tényezőre történő utalás révén –
egyedileg azonosítható természetes 
személy. Ha az azonosításhoz 
aránytalanul sok idő, erőfeszítés vagy 
anyagráfordítás szükséges, az élő 
természetes személy nem minősül 
azonosíthatónak;

Or. en

Indokolás

Ez egy módosításcsomag része, amely lehetővé teszi álnéven szereplő és anonim adatok 
felhasználását, és ösztönzi az érintettek érdekeit védő helyes üzleti gyakorlatokat. Annak 
biztosítása, hogy a személyes adatok nem köthetők egy érintetthez (mivel kiegészítő adatok 
nélkül nem kapcsolhatók egyetlen érintetthez), segíti az adatok üzleti célú felhasználásának 
további előmozdítását, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet valósít meg.

Módosítás 164
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy, akinek 
az adatkezelő az adatokat eljuttatta, által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 
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fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

azonosító jelekre vagy más egyedi 
azonosítókra, illetve a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő 
utalás révén – azonosítható természetes 
személy;

Or. en

Indokolás

A szöveg a „más természetes vagy jogi személy” fogalmát anélkül hagyja, hogy hozzákötné az 
adatkezelőhöz, ami a gyakorlatban nehezen elképzelhető, hiszen akkor az adatkezelő soha
nem lenne biztos abban, hogy a feldolgozott adatok személyes adatnak minősülnek-e.

Módosítás 165
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „személyes adat”: az érintettre 
vonatkozó bármely információ;

2. „személyes adat”: az érintettre 
vonatkozó bármely információ; az egyetlen 
érintetthez nem köthető adatok, köztük az 
anonim adatok, illetve egyes álnéven 
szereplő adatok nem tartoznak e rendelet 
hatálya alá; az üzleti elérhetőségi adatok 
nem tartoznak e rendelet hatálya alá;

Or. en

Indokolás

Az anonim adatok és egyes álnéven szereplő adatok vonatkozhatnak egy érintettre, de 
technikai okokból a továbbiakban már nem köthetők a szóban forgó érintetthez. Jó példa erre 
valamely személynek a nevét, címét és társadalombiztosítási azonosító jelét nem tartalmazó 
diplomája. Az egyetlen érintetthez már nem köthető adatok nem tartoznak e rendelet hatálya 
alá.

Módosítás 166
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
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Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „anonim adat”: bármely adat, amelyet 
úgy gyűjtöttek, módosítottak vagy más 
módon feldolgoztak, hogy ne legyen 
egyetlen érintetthez köthető, illetve hogy a 
hozzáköthetőséghez aránytalanul sok 
időre, költségre és erőfeszítésre legyen 
szükség; az anonim adatok nem 
minősülnek személyes adatnak.

Or. en

Indokolás

A vállalkozásokat ösztönözni kell az adatok anonimizálására, ami végső soron erősíti a 
fogyasztói adatvédelmet. A változtatások célja az anonim adatok jelentésének pontosítása, 
valamint – a (23) preambulumbekezéssel összhangban – ezen adatoknak a rendelet hatálya 
alóli kifejezett kizárása. A fogalommeghatározás szövege a német szövetségi adatvédelmi 
törvény 3. cikkének 6. pontjából származik.

Módosítás 167
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. kellően anonimmá tett adatok: 
azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre vonatkozó adatok, amelyeket 
oly módon módosítottak, hogy azok 
alapján az érintett többé nem 
azonosítható;

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja a (23) preambulumbekezdésnek a jogszabály érdemi részén belüli 
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pontosítása; e preambulumbekezdés tesz említést a kellően anonimmá tett adatokról, amelyek 
esetében nem indokolt e rendelet rendelkezéseinek az alkalmazása.

Módosítás 168
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „anonim adat”: olyan információ, 
amely soha nem kapcsolódott egyetlen 
érintetthez, illetve amelyet úgy gyűjtöttek, 
módosítottak vagy más módon 
feldolgoztak, hogy ne legyen egyetlen 
érintetthez köthető.

Or. en

Indokolás

Ez egy módosításcsomag része, amely lehetővé teszi álnéven szereplő és anonim adatok 
felhasználását, és ösztönzi az érintettek érdekeit védő helyes üzleti gyakorlatokat. Annak 
biztosítása, hogy a személyes adatok nem köthetők egy érintetthez (mivel kiegészítő adatok 
nélkül nem kapcsolhatók egyetlen érintetthez), segíti az adatok üzleti célú felhasználásának 
további előmozdítását, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet valósít meg.

Módosítás 169
Christian Engström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „profilalkotás”: személyes adatok 
automatizált feldolgozásának bármilyen 
formája, amelynek célja a természetes 
személyre vonatkozó egyes személyes 
szempontok értékelése, vagy különösen a 
természetes személy munkahelyi 
teljesítményének, gazdasági helyzetének, 
tartózkodási helyének, egészségének, 
személyes igényeinek, megbízhatóságának 
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vagy viselkedésének elemzése vagy 
előrejelzése;

Or. en

Módosítás 170
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „profilalkotás”: személyes adatok 
automatizált feldolgozásának bármilyen 
formája, amelynek célja a természetes 
személyre vonatkozó egyes személyes 
szempontok értékelése, vagy különösen a 
természetes személy munkahelyi 
teljesítményének, gazdasági helyzetének,
tartózkodási helyének, egészségének, 
személyes igényeinek, vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése.

Or. de

Módosítás 171
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „álnéven szereplő adatok”: bármely 
olyan személyes adat, amelyet úgy 
gyűjtöttek, módosítottak vagy más módon 
feldolgoztak, hogy önmagában –
kiegészítő adatok felhasználása nélkül, 
amire külön, megkülönböztetett technikai 
és szervezeti ellenőrzések vonatkoznak, 
amelyek biztosítják a hozzáköthetőség 
kizárását, illetve azt, hogy a 
hozzáköthetőséghez aránytalanul sok 
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időre, költségre és erőfeszítésre legyen 
szükség – ne legyen egyetlen érintetthez 
köthető;

Or. en

Indokolás

Ez egy módosításcsomag része, amely lehetővé teszi álnéven szereplő és anonim adatok 
felhasználását, és ösztönzi az érintettek érdekeit védő helyes üzleti gyakorlatokat. Annak 
biztosítása, hogy a személyes adatok nem köthetők egy érintetthez (mivel kiegészítő adatok 
nélkül nem kapcsolhatók egyetlen érintetthez), segíti az adatok üzleti célú felhasználásának 
további előmozdítását, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet valósít meg.

Módosítás 172
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi 
személy, hatóság, ügynökség vagy bármely 
más szerv, amely önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza a személyes adatok 
feldolgozásának céljait, feltételeit és 
módját; ha a célokat, feltételeket és 
módokat egy adott uniós vagy nemzeti 
jogszabály határozza meg, az adatkezelőt 
vagy a kinevezésére vonatkozó külön 
szempontokat ez az uniós vagy nemzeti 
jogszabály jelöli ki;

5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi 
személy, hatóság, ügynökség vagy bármely 
más szerv, amely önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza a személyes adatok 
feldolgozásának céljait; ha a célokat egy 
adott uniós vagy nemzeti jogszabály
határozza meg, az adatkezelőt vagy a 
kinevezésére vonatkozó külön 
szempontokat ez az uniós vagy nemzeti 
jogszabály jelöli ki;

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló új technológiákkal és szolgáltatásokkal, köztük a számítási felhővel a 
személyesadat-feldolgozásban részt vevő szervezetek hagyományos felosztása nehézséget 
okozhat, hiszen ilyen esetekben az adatfeldolgozó jelentősen befolyásolhatja az adatok 
feldolgozásának módját. Ezen okból ésszerűnek tűnik az adatkezelőt azon szervezetként 
meghatározni, amely dönt a személyesadat-feldolgozás céljáról, mivel a véglegesség 
meghatározása a legfontosabb döntés, a többi tényező csak eszköz ennek eléréséhez.
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Módosítás 173
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok 
feldolgozásához;

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes és tájékozott 
kinyilvánítása, amellyel az érintett 
beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok feldolgozásához;

Or. en

Indokolás

A rendeletnek el kell ismernie a hozzájárulás különböző formáit és azt, hogy a kifejezett 
hozzájárulás kötelező előírását azon adatkategóriákra és összefüggésekre kell fenntartani, 
amelyek jelentős veszélyt jelentenek az egyének adatainak és magánéletének védelmére. A 
rendeletnek nem szabad arra törekednie, hogy előírja a hozzájárulás formáját, mivel a 
technológiai változások, a szolgáltatások és a fogyasztói magatartás változásai gyorsan 
felülírják az ilyen rendelkezést, és adott esetben nem hoznak létre hatékony gyakorlatokat a 
felhasználók adatainak védelme tekintetében.

Módosítás 174
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok 
feldolgozásához;

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes és tájékozott 
kinyilvánítása nyilatkozat vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedet alapján, amellyel az 
érintett beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok feldolgozásához;

Or. en
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Módosítás 175
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok 
feldolgozásához;

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
bármilyen formában tett nyilatkozata vagy 
olyan magatartása, amely a tervezett 
adatfeldolgozásba való beleegyezését jelzi. 
A hallgatás vagy valamely magatartástól 
történő tartózkodás önmagában nem jelzi 
az elfogadást;

Or. en

Indokolás

A hozzájárulás megszerzésére irányuló folyamat, azaz az érintett tájékoztatására vonatkozó 
mechanizmus – amit az érintett reakciója követ – a megállapodás kialakításának 
alapmechanizmusa, ebben az esetben személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. A közös 
európai adásvételi jog által is alkalmazott, bevált terminológia beépítésével a szöveg 
egyszerűsödne, a hozzájárulás szilárd, elfogadott alapra való helyezése biztonságot 
eredményezne, és a gyakorlatban nehezen alkalmazható megkülönböztetéseket elkerülnék.

Módosítás 176
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „profilalkotás”: személyes adatok 
automatizált feldolgozása, amelynek célja 
a természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
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elemzése vagy előrejelzése;

Or. en

Indokolás

A profilalkotással a 20. cikk foglalkozik, meghatározását a 4. cikkben kell elhelyezni.

Módosítás 177
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „személyes adatok megsértése”: a 
biztonság olyan megsértése, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

9. „személyes adatok megsértése”: a 
biztonság olyan megsértése, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
azon erősen titkosított adatok, amelyek 
esetében a titkosítási kulcs bizonyítottan 
nem került veszélybe, nem tartoznak e 
jogszabály hatálya alá;

Or. en

Indokolás

Nem jelent veszélyt az egyénre nézve az erősen titkosított adatok elveszése, amennyiben a 
titkosítási kulcs nem veszett el. Az adatok csupán nem olvashatók.  Amikor az adatok nem 
olvashatók, a 31. és 32. cikkben meghatározott módon történő kezelésük nem tűnik 
ésszerűnek. Az értesítés adatvédelmi szempontból semmiféle előnnyel nem jár a polgárok
számára ebben a helyzetben.

Módosítás 178
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „személyes adatok megsértése”: a 
biztonság olyan megsértése, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

9. „személyes adatok megsértése”: a 
biztonság olyan megsértése, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, ami 
várhatóan kedvezőtlenül érinti az érintett 
személyes adatainak vagy magánéletének 
védelmét.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás segítséget nyújt egyfelől az adatkezelők és -feldolgozók szükségtelen 
kötelezettségeinek, másfelől az érintett „értesítésekkel való kifárasztásának” elkerüléséhez. Az 
értesítési kötelezettség teljesítésének beindítására vonatkozó, az érintettre leselkedő veszély 
szintjén alapuló minimális küszöb anélkül növeli az érintett védelmét, hogy megterhelővé 
válna. A változtatás összhangban van a 2009/136/EK irányelvvel.

Módosítás 179
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „fő szervezet”: az adatkezelő
vonatkozásában a letelepedés azon helye 
az Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket 
meghozzák; amennyiben a személyes 
adatok feldolgozásának céljaira, 
feltételeire és módjaira vonatkozó fő 
döntéseket nem az Unióban hozzák meg, a 
fő szervezet az a hely, ahol az Unióban 
létrehozott adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. A feldolgozó 

13. „fő szervezet”: a vállalkozás vagy 
vállalkozáscsoport – amely lehet 
adatkezelő vagy -feldolgozó – által többek 
között az alábbi opcionális objektív 
kritériumok alapján meghatározott hely:
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vonatkozásában a „fő szervezet” a 
központi ügyvezetés helye az Unióban;

1. egy vállalkozáscsoport európai 
központjának helye;
2. a vállalatcsoporton belül az 
adatvédelmi feladatokat ellátó szervezet 
helye;
3. a vállalatcsoporton belül a 
vállalatirányítási funkciók és 
adminisztratív feladatok ellátása, valamint 
az e rendeletben meghatározott szabályok 
végrehajtása szempontjából a legjobb 
elhelyezkedésű szervezet helye; vagy
4. az a hely, ahol az adatfeldolgozást
meghatározó tényleges és valós irányítási 
tevékenységet tartós jelleggel végzik.

A vállalkozás vagy vállalkozáscsoport 
tájékoztatja az illetékes hatóságot a fő 
szervezet kijelöléséről;

Or. en

Indokolás

A jogalany "fő szervezetének" meghatározásához egyetlen egységes tesztet kell 
referenciapontként alkalmazni, ami olyan releváns objektív kritériumokon alapul, amelyekből 
egy vállalkozás a „fő szervezete” helyének hivatalos kijelölésekor választhat, és amelyek a 
vállalatcsoporthoz tartozó valamennyi jogalany összes adatfeldolgozási tevékenységére 
érvényesek. A kötelező erejű vállalati szabályokkal kapcsolatban is hasonló koncepció létezik. 
Ez a megközelítés biztosítja a jogbiztonságot, egyúttal a fórumok közötti válogatás 
veszélyének is elejét veszi.

Módosítás 180
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „fő szervezet”: az adatkezelő
vonatkozásában a letelepedés azon helye 
az Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 

13. „fő szervezet”: a vállalkozás vagy 
vállalkozáscsoport – amely lehet 
adatkezelő vagy -feldolgozó – által az 57. 
cikk szerinti egységességi mechanizmusra 
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módjaira vonatkozó fő döntéseket 
meghozzák; amennyiben a személyes 
adatok feldolgozásának céljaira, 
feltételeire és módjaira vonatkozó fő 
döntéseket nem az Unióban hozzák meg, a 
fő szervezet az a hely, ahol az Unióban 
létrehozott adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. A feldolgozó 
vonatkozásában a „fő szervezet” a 
központi ügyvezetés helye az Unióban;

is figyelemmel, többek között az alábbi 
opcionális objektív kritériumok alapján 
meghatározott hely:

1. egy vállalkozáscsoport európai 
központjának helye;
2. a vállalatcsoporton belül az 
adatvédelmi feladatokat ellátó szervezet 
helye;
3. a vállalatcsoporton belül a 
vállalatirányítási funkciók és 
adminisztratív feladatok ellátása, valamint 
az e rendeletben meghatározott szabályok 
végrehajtása szempontjából a legjobb 
elhelyezkedésű szervezet helye; vagy
4. az a hely, ahol az adatfeldolgozást
meghatározó tényleges és valós irányítási 
tevékenységet tartós jelleggel végzik.

A vállalkozás vagy vállalkozáscsoport 
tájékoztatja az illetékes hatóságot a fő 
szervezet kijelöléséről.

Or. en

Indokolás

A „fő szervezet” fogalmának tervezett meghatározása túl tág, túlságosan nagy teret enged az 
eltérő értelmezéseknek. Egy jogalany „fő szervezetének” meghatározásához egységes tesztre 
van szükség, amely „vállalkozásokra és vállalkozáscsoportokra” egyaránt referenciapontként 
alkalmazható, és amely releváns objektív kritériumokon alapul. E kritériumokat használják a 
kötelező erejű vállalati szabályoknál a megfelelő nemzeti adatvédelmi hatóság 
meghatározására, ezért azok bizonyítottan alkalmasak.

Módosítás 181
Rafał Trzaskowski
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „gyermek”: bármely 18 évesnél 
fiatalabb személy;

18. „gyermek”: bármely 13 évesnél 
fiatalabb személy;

Or. en

Módosítás 182
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
szükséges legkisebb mértéket, és csak 
akkor és addig dolgozhatók fel, amikor és 
ameddig e célok nem érhetők el olyan 
információ feldolgozásával, amely nem 
vonatkozik személyes adatokra;

c) megfelelőek, relevánsak, és nem túlzott 
mértékűek a feldolgozás céljához képest, 
és csak akkor és addig dolgozhatók fel, 
amikor és ameddig e célok nem érhetők el 
olyan információ feldolgozásával, amely 
nem vonatkozik személyes adatokra;

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás – amely megengedi a „nem túlzott” mértékű adatfeldolgozást – megfelelőbb. 
Visszautal az eredeti 95/46/EK adatvédelmi irányelv szövegére, továbbá célja a többi uniós 
szabállyal – köztük a fogyasztói hitelről szóló irányelvvel és a tőkekövetelményekről szóló 
csomaggal – fennálló esetleges ellentmondások kiküszöbölése, amelyek szintén előírják 
például a hitelnyújtó intézmények számára személyes adatok feldolgozását.

Módosítás 183
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
szükséges legkisebb mértéket, és csak 
akkor és addig dolgozhatók fel, amikor és 
ameddig e célok nem érhetők el olyan 
információ feldolgozásával, amely nem 
vonatkozik személyes adatokra;

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás célját;

Or. fr

Indokolás

Az adatkezelés céljából gyűjtött adatok megfelelőségének, releváns voltának és a szükséges 
legkisebb mértékre való korlátozásának elvei igen magas szintű és megfelelő biztosítékokat 
kínálnak az érintettek számára. A 95/46/EK irányelvben is ez a megfogalmazás szerepel. Az 
összegyűjtött adatokra vonatkozó „adatminimalizálási” elv nagymértékben megnehezíti a 
vállalkozások számára ügyfeleik személyre szóló és célzott megszólítását, még ha ez utóbbiak 
nem is kifogásolnák ezt.

Módosítás 184
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 81. és 
83. cikk szerinti szabályokkal és 
feltételekkel összhangban dolgozzák fel, és 
amennyiben időszakos felülvizsgálatot 
végeznek a tárolás további 
szükségességének vizsgálata érdekében;

Or. en
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Indokolás

Azt is lehetővé kell tenni, hogy személyes adatokat egészségügyi célból (81. cikk), valamint 
történelmi, statisztikai és tudományos kutatási célból (83. cikk) hosszabb ideig tároljanak, 
amire már a bizottsági szöveg is utalt. Ez biztosítani fogja, hogy minden fontos adat 
rendelkezésre álljon ahhoz, hogy a legnagyobb gondossággal járhassanak el az érintettel 
kapcsolatban.

Módosítás 185
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Az adatokat nem használják fel az 
érintettel szemben fegyelmi tárgyaláson, 
illetve az érintett feketelistára vétele, 
ellenőrzése vagy elbocsátása céljára.

Or. en

Indokolás

További előírásokra van szükség ahhoz, hogy a személyes adatok ne legyenek felhasználhatók 
az érintettel szemben a munkaviszonnyal összefüggésben.

Módosítás 186
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó uniós vagy nemzeti jogi 
kötelezettség vagy jog teljesítéséhez vagy 
megszegésének elkerüléséhez szükséges, a 
hitelképesség felmérése vagy csalás 
megelőzése és felderítése céljából végzett 
feladat teljesítését is beleértve.
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Or. en

Módosítás 187
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
vagy az adatkezelő jogainak 
gyakorlásához szükséges;

Or. en

Indokolás

Kifejezettnek kell lennie az adatkezelő arra irányuló jogának, hogy a rendeletből fakadó 
jogainak gyakorlása során személyes adatokat dolgozhat fel.

Módosítás 188
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
végrehajtásához vagy az adatkezelőre 
ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges;

e) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
végrehajtásához vagy az adatkezelőre 
ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához, 
illetve a hitelképesség felmérése vagy 
csalás megelőzése és felderítése céljából 
végzett feladat teljesítéséhez szükséges;

Or. en

Módosítás 189
Christian Engström
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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. 

törölve

Or. en

Módosítás 190
Emma McClarkin

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 
adatkezelők 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.

Or. en

Indokolás

Számos olyan eset van, amikor az adatfeldolgozást egynél több adatkezelő végzi. Gyakran ez 
a helyzet megosztott adatbázis esetén, amelyet csalás elleni küzdelemre, személyazonosság 
megerősítésére és hitelképesség megállapítására használnak. Ez a módosítás a jogos érdekről 
szóló rendelkezés alkalmazásának biztosításához szükséges.
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Módosítás 191
Anna Hedh

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

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
legitimate interest of a third party. This is for example the case in some Member States where 
the social partners regulate wages and other work conditions through collective agreements. 
Trade unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all 
employees at a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for 
this system to function the unions must have the possibility to monitor the observance of 
collective agreements.

Módosítás 192
Bernadette Vergnaud

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 

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy 
azon harmadik fél vagy felek jogszerű 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
akiknek az adatokat eljuttatják, kivéve, ha 
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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.

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. fr

Indokolás

A 95/46/EK irányelvből átvett megfogalmazás az adatok harmadik felek számára való 
eljuttatásának lehetőségéről rendelkezik, amely lehetőségnek szükségszerű velejárója az 
érintett tiltakozáshoz való joga, amelyet e rendelet offline tevékenységekre is alkalmazandó 
19. cikke egyértelműen átvesz és megerősít. Az adatok harmadik felek számára való 
eljuttatásának lehetősége révén a vállalkozások, egyesületek és nem kormányzati szervezetek 
továbbra is folytathatják a nélkülözhetetlen piackutatási tevékenységeket.

Módosítás 193
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

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. fr

Indokolás

E módosítás a 95/46/EK irányelvben szereplő megfogalmazás fenntartását javasolja. 
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Emlékeztet arra, hogy a rendelet nemcsak a digitális világra, hanem az offline 
tevékenységekre is vonatkozik. Tevékenységeik finanszírozása céljából egyes ágazatoknak, így 
a lapkiadásnak is, külső forrásokat kell felhasználniuk a lehetséges új előfizetők megszólítása 
érdekében.

Módosítás 194
Morten Løkkegaard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatgyűjtés közhitelű 
nyilvántartásokból, bárki számára 
hozzáférhető jegyzékekből vagy 
dokumentumokból történik;

Or. en

Módosítás 195
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatok feldolgozása, többek között 
valamely szervezet tagjainak 
tájékoztatása, amit a szóban forgó 
szervezet a saját szabályzatában foglaltak 
betartásával végez, az önkéntes tagságon 
alapuló szervezetekben kiemelten fontos 
az adatkezelő számára.

Or. en

Módosítás 196
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az alkalmazandó pénzügyi szabályzat, 
illetve a megállapított ágazati vagy 
szakmai szervezeti magatartási 
szabályzatok szerint az adatfeldolgozás 
csalás felderítése és megelőzése céljából 
szükséges.

Or. en

Indokolás

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy „jogi kötelezettség” nem terjed ki a hazai 
pénzügyi szabályzatra vagy magatartási szabályzatokra, amelyek alapvető jelentőségűek a 
csalás megelőzése és felderítése szempontjából, kiemelten fontosak az adatkezelők számára és 
az érintettek védelme érdekében.

Módosítás 197
Morten Løkkegaard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az adatfeldolgozás valamely érdek 
védelme, vagy bizonyítékok bírósági 
eljáráshoz vagy keresetindításhoz történő 
gyűjtése céljából szükséges.

Or. en

Módosítás 198
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

fb) kizárólag álnéven szereplő adatokat 
dolgoznak fel.

Or. en

Indokolás

Ez egy módosításcsomag része, amely lehetővé teszi álnéven szereplő és anonim adatok 
felhasználását, és ösztönzi az érintettek érdekeit védő helyes üzleti gyakorlatokat. Annak 
biztosítása, hogy a személyes adatok nem köthetők egy érintetthez (mivel kiegészítő adatok 
nélkül nem kapcsolhatók egyetlen érintetthez), segíti az adatok üzleti célú felhasználásának 
további előmozdítását, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet valósít meg.

Módosítás 199
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell 
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, és arányosnak kell 
lennie a kitűzött jogszerű céllal.

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia. A tagállami 
jogszabálynak ezenfelül tiszteletben kell 
tartania ezt a rendeletet és azon 
nemzetközi szerződéseket, amelyek 
követése mellett a tagállam elkötelezte 
magát. Végül a tagállam köteles értékelni
és eldönteni azt, hogy a nemzeti 
jogszabály arányos-e a kitűzött jogszerű 
céllal, illetve a jogszerű cél a magánéletbe 
való kevesebb beavatkozással járó 
megoldásokkal is elérhető-e.

Or. en

Indokolás

Article 6, paragraph 1, point e states that processing is lawful if: “processing is necessary for 
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller”. Seen in connection with paragraph 3, this leaves Member
States a very wide margin for eroding citizens’ protection of data mentioned in this regulation 
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using national legislation. The harmonisation among Member States will be under pressure 
because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens’ data 
will be processed differently in the different countries.

Módosítás 200
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A beépített hozzájárulás és a magánélet tényleges védelmével kapcsolatos tapasztalatok 
biztosítása összhangban van a (25) preambulumbekezdéshez fűzött javaslatok célkitűzéseivel.

Módosítás 201
Bernadette Vergnaud

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 

törölve
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jogi aktusokat fogadjon el.

Or. fr

Indokolás

A jogos érdeket meghatározó jogszabályszövegek egyértelműek, és e tárgyban állandó 
ítélkezési gyakorlat alakult ki. Ezért nincs szükség felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az (1) bekezdés f) pontjában foglalt feltételek meghatározása érdekében. A 
gyermekek személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás kérdéséről e rendelet 
8. cikke rendelkezik.

Módosítás 202
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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. fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat jelentős számú, felhatalmazáson alapuló jogi aktust irányoz 
elő, ami nem indokolt. Pontosabban, a tárgyban már van ítélkezési gyakorlat, és a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás kérdéséről a 8. cikk rendelkezik.

Módosítás 203
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőre hárul annak 
bizonyítása, hogy az érintett hozzájárult 
személyes adatainak konkrét célokból 
történő feldolgozásához.

(1) Amennyiben hozzájárulás szükséges, 
az érintett személyes adatainak 
feldolgozásához rögzített hozzájárulás 
formájának arányosnak kell lennie a 
feldolgozott adatok típusával, a 
feldolgozás céljával és az adatvédelmi 
hatásvizsgálaton keresztül azonosított 
kockázatokkal.

Or. en

Módosítás 204
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől.

törölve

Or. en

Módosítás 205
Morten Løkkegaard

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 visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét, illetve a feldolgozás 
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jogszerűségét olyan esetekben, amikor 
európai vagy nemzeti jogszabály 
minimálisan kötelező tárolási időt ír elő, 
vagy az adatfeldolgozás európai és 
nemzeti szabályozó rendelkezések szerint, 
illetve csalás elleni vagy jogszerű célokra 
történik. Az érintettnek közölnie kell a 
hozzájárulásának visszavonására irányuló 
szándékát az adatfeldolgozóval. A 
hozzájárulás visszavonása 30 nappal a 
nyilatkozat kézhezvételét követően lép 
hatályba.

Or. en

Módosítás 206
Mitro Repo

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, illetve a feldolgozás 
jogszerűségét olyan esetben, amikor az 
adatokat szabályozási, csalás elleni vagy 
jogszerű célból kell feldolgozni.
Amennyiben a szerződés végrehajtásához 
mégis szükség van a hozzájárulásra, 
annak megtagadása a szerződés 
megszüntetésének elfogadását jelenti.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatók a jogi és szabályozási kötelezettségek teljesítése érdekében kötelesek 
az adatokat megőrizni. A hozzájárulás visszavonásához való jognak tehát azokat a helyzeteket 
is figyelembe kell vennie, amikor az adatokat szabályozási, csalás elleni vagy jogszerű célból 
kell feldolgozni.
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Módosítás 207
Malcolm Harbour

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. Amennyiben a személyes 
adatok feldolgozása az adatkezelők azon 
képességének alapvető fontosságú eleme, 
hogy egy szolgáltatás nyújtása során 
megfelelő biztonságot garantáljanak az 
érintett számára, a hozzájárulás 
visszavonása következtében a 
szolgáltatásnyújtás megszűnhet.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a hozzájárulás visszavonása veszélyezteti egy szolgáltató azon képességét, hogy 
megfelelően garantálja az érintett személyes adatainak védelmét, a szolgáltató nem 
kötelezhető a fent említett szolgáltatás nyújtására. Egy bank például nem kötelezhető arra, 
hogy továbbra is hitelkártya-szolgáltatást nyújtson, ha az érintett – csalárd tevékenység 
megakadályozása érdekében – visszavonta a személyes adatainak feldolgozásához való 
hozzájárulását.

Módosítás 208
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 9. cikkben leírt különleges 
kategóriájú személyes adatok 
feldolgozásához a hozzájárulást önkéntes, 
tájékozott és kifejezett nyilatkozat vagy 
más egyértelmű megerősítő cselekedet 
formájában kell rögzíteni, amellyel az 
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érintett beleegyezését adja.

Or. en

Módosítás 209
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az e rendelet hatálybalépése előtt 
rögzített hozzájárulások a hatálybalépést 
követően is érvényesek.

Or. en

Módosítás 210
Malcolm Harbour

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

Az olyan kifejezések, mint például a „jelentős egyenlőtlenség”, várhatóan 
jogbizonytalanságot okoznak. Ezenkívül szükségtelenek, mert a kötelmi jog – a
fogyasztóvédelmi jogot is ideértve – megfelelő biztosítékokat nyújt csalás, fenyegetés, 
tisztességtelen kihasználás stb. ellen, és e biztosítékoknak a személyes adatok feldolgozására 
irányuló megállapodásokra is vonatkozniuk kellene.
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Módosítás 211
Morten Løkkegaard

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; a munkaerőpiacon nem 
vélhetően nincs jelentős egyenlőtlenség a 
munkáltató és a munkavállaló között.

Or. en

Indokolás

Általában fontos, hogy egy munkáltató a munkavállalóra vonatkozó adatokat dolgozhasson 
fel – például a munkabérrel, a szabadsággal, az ellátásokkal, az évfordulókkal, az oktatással, 
a munkavállaló egészségével, a munkavállalóra vonatkozó büntetőítéletekkel stb. 
kapcsolatban. Jelenleg a munkavállaló hozzájárulhat, hogy a munkáltató feldolgozza ezen 
adatokat. A rendelet szövege azonban értelmezhető úgy is, mintha a jövőben egyenlőtlenséget 
feltételeznének a munkáltató és a munkavállaló között.

Módosítás 212
Morten Løkkegaard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (4) bekezdés nem alkalmazandó, 
amennyiben az érintett hozzájárulását 
jogszabály írja elő.

Or. en

Módosítás 213
Christian Engström
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Valamely szerződés megkötése vagy 
szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé 
a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti szerződés megkötéséhez, illetve 
szolgáltatásnyújtáshoz nem szükséges
adatok feldolgozásához vagy 
felhasználásához való hozzájárulástól.

Or. en

Módosítás 214
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
és a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti adott hozzájáruláshoz való 
hozzáférés korlátozható olyan esetekben, 
amikor bűncselekmény megelőzése miatt 
– a tagállami jogszabályokkal 
összhangban – a szervezet csalásra 
vonatkozó belső szabályai érvényesülnek.

Or. en

Módosítás 215
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A cselekvőképességgel nem 
rendelkező személy lakóhelye szerinti 
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tagállam joga alapján határozzák meg 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
szóban forgó személy a feldolgozáshoz 
hozzájárul vagy engedélyezi.

Or. fr

Módosítás 216
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Ez a rendelkezés nem alkalmazandó 
a munkáltató azon jogára, hogy a 
munkavállaló hozzájárulása alapján 
adatokat dolgozzon fel, illetve a hatóságok 
azon jogára, hogy az egyén hozzájárulása 
alapján adatokat dolgozzon fel.

Or. en

Módosítás 217
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 18 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára, továbbá anélkül, 
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hogy a hozzájárulás célján kívül 
szükségtelen adatfeldolgozást okozna.

Or. en

Módosítás 218
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

Or. de

Módosítás 219
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 

(1) E rendelet alkalmazásában a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
termékekkel vagy szolgáltatásokkal 
összefüggésben a 13 év alatti gyermekek 
személyes adatainak feldolgozása csak 
akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a 
gyermek szülője vagy jogi képviselője
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vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

ahhoz hozzájárult vagy engedélyezte. Az 
adatkezelő ésszerű erőfeszítéseket tesz, 
hogy ellenőrizhető hozzájárulást szerezzen 
be, figyelemmel az elérhető technológiára.

Or. fr

Indokolás

A gyermekek személyes adatainak magas szintű védelme érdekében szélesíteni kell a 8. cikk 
alkalmazási körét, hogy az ne korlátozódjon csupán az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokra.

Módosítás 220
Anna Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hozzájárulás kifejezése érdekében 
átadott információkat egyértelmű, 
életkornak megfelelő nyelvezettel, a 13 
éven felüli gyermek számára könnyen 
érthetően kell megadni;

Or. en

Módosítás 221
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 

törölve
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vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

Or. en

Indokolás

Adopting a regulation with a direct application should result in creating precise and 
predictable legal frames, which content and potential effects are known at the time of passing 
the law. This legislation carries enormous consequences for the business environment and if 
not passed in enough detail will force companies to operate in a highly uncertain environment 
until all delegated acts are adopted and made public. Moreover each and every time entities 
involved in processing personal data would have to adapt to newly adopted conditions which 
could prove burdensome and costly. It shall be enough to mention that as currently foreseen 
by the Proposal some heavy administrative sanctions are predicted for the infringement on 
rights that are yet to be specified by the Commission (Article 79(4a) in conjunction with 
Article 12). More precision will definitely serve also the consumer. If left in the Regulation, 
delegated acts should be adopted within a short and specified time frame.

Módosítás 222
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében.

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat.

Or. de

Módosítás 223
Malcolm Harbour
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha egy gyermek személyes 
adatainak feldolgozása egészségügyi 
adatokat érint, valamint ha az 
egészségügyi és a szociális ellátás 
területén a nemzeti jogszabály a fizikai 
életkorral szemben az érettséget részesíti 
előnyben.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi és szociális ellátás tekintetében a gyermek szüleinek vagy gyámjának 
engedélyét nem kellene előírni, ha a gyermek érett arra, hogy maga is tudjon dönteni.  
Gyermekvédelmi ügyekben nem mindig áll az érintett érdekében, hogy szülei vagy gyámja 
hozzáférjenek az adataihoz, és ennek tükröződnie kell a jogszabályban.

Módosítás 224
Morten Løkkegaard

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, jelentős szociális 
problémákra, magánjellegű 
információkra 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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Indokolás

Dániában a leginkább védendő különleges kategóriájú adatok köre sokkal tágabb a 
rendeletben javasoltnál. Ez azt eredményezi, hogy a rendelet a jelenlegi jogszabályoknál 
ténylegesen rosszabb helyzetbe hozza a dán állampolgárokat. Ezért javaslom a különleges 
kategóriájú adatok körének a „jelentős szociális problémákkal” és a „magánjellegű 
információkkal” való bővítését.

Módosítás 225
Catherine Stihler

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

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a dolgozók személyes adataihoz való hozzáférést szakszervezeti 
tagságuk tekintetében, de ugyanígy az általuk kifejtett szakszervezeti tevékenységek 
tekintetében is meg kell akadályozni. E rendeletnek biztosítania kell például, hogy a 
szakszervezet egészség- és biztonságügyi képviselőinek személyes adataihoz ne férhessenek 
hozzá jogellenesen, és ne használhassák fel ezeket az adatokat a szóban forgó képviselők ellen 
(arra, hogy megfélemlítsék őket, kizárják őket a további foglalkoztatásból stb.), ami veszélyes 
következményekkel járhatna az általuk végzett fontos munkára nézve.

Módosítás 226
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett a 7. és 8. cikk szerinti 
feltételeknek megfelelően hozzájárulását 
adta az említett személyes adatok 
feldolgozásához, kivéve, ha az uniós vagy 
nemzeti jog úgy rendelkezik, hogy az 
érintett nem mentesíthet az (1) 
bekezdésben említett tilalom alól; vagy

a) az érintett a 7. és 8. cikk szerinti 
feltételeknek megfelelően hozzájárulását 
adta az említett személyes adatok 
feldolgozásához, kivéve, ha az uniós vagy 
nemzeti jog úgy rendelkezik, hogy az 
érintett nem mentesíthet az (1) 
bekezdésben említett tilalom alól. Ez 
kiterjed különösen a munkavállalók –
például szakszervezeti tevékenységük vagy 
biztonsági és egészségvédelmi képviselői 
szerepvállalásuk miatti –
feketelistázásának megelőzését célzó 
garanciákra; vagy 

Or. en

Módosítás 227
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik; vagy

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok, illetve munkaerő-piaci 
kollektív megállapodások ezt lehetővé 
teszik; vagy

Or. en

Módosítás 228
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti céllal, azzal a feltétellel, 
hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; vagy

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület, munkaerő-piaci szervezet vagy 
bármely más nonprofit szervezet megfelelő 
biztosítékok mellett végzett törvényes 
tevékenysége keretében történik, politikai, 
világnézeti, vallási vagy szakszervezeti 
céllal, azzal a feltétellel, hogy a 
feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; vagy

Or. en

Módosítás 229
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett 
egyértelműen nyilvánosságra hozott; vagy

e) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett 
egyértelműen nyilvánosságra hozott, vagy 
amelyeket az érintett kezdeményezésére 
szabadon továbbítottak az adatkezelőhöz, 
és amelyek feldolgozása az érintett által 
meghatározott célra, az érintett érdekében 
történik; vagy

Or. en

Módosítás 230
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy az illetékes 
felügyeleti hatóság felügyelete mellett 
történik, vagy ha az adatfeldolgozásra 
olyan jogszabályi vagy szabályozási 
kötelezettségnek való megfelelés, vagy 
uniós vagy nemzeti jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettség vagy munkaerő-
piaci kollektív megállapodás 
megszegésének elkerülése érdekében kerül 
sor, amelynek az adatfeldolgozó a hatálya 
alá tartozik, illetve fontos közérdek miatt 
végzett feladat teljesítése érdekében, 
amennyiben azt megfelelő biztosítékokat 
nyújtó uniós vagy tagállami jogszabály 
teszi lehetővé. A büntetőítéletekről csak a 
hatóság ellenőrzésével vezethető teljes 
körű nyilvántartás.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a munkáltatói szervezetek és a munkavállalói szervezetek (szakszervezetek) a 
jövőben tovább tárgyalhassanak egymással, és a nemzeti kultúrának, hagyománynak, 
versenyképességnek és a gazdasági helyzetnek megfelelő kollektív megállapodásokat 
hozhassanak létre.

Módosítás 231
Morten Løkkegaard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása olyan 
adatbázisokkal összefüggésben történik, 
amelyek uniós vagy nemzeti jogszabályok 
által szabályozott hitelintézetekkel vagy 
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más pénzügyi csoportok tagjaival szemben 
elkövetett csalások adatait tartalmazzák, 
és amelyeket pénzügyi intézmények a 
csalások megelőzése céljából hoztak létre; 
a büntetőítéletekkel kapcsolatos adatok 
feldolgozására vonatkozó korlátozások 
bűncselekményekkel kapcsolatos adatokra 
nem alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 232
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 233
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
-11 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-11. cikk
Az érintettek jogaira vonatkozó általános 

elvek
(1) Az adatvédelem alapját az érintettnek 
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az adatkezelő vonatkozásában fennálló 
világos és egyértelmű jogai képezik. Az e 
rendeletben foglalt rendelkezések célja e 
jogok erősítése, pontosítása, szavatolása 
és adott esetben kodifikálása.
(2) E jogok közé tartozik többek között az 
egyértelmű, könnyen érthető tájékoztatás 
nyújtása az adatkezelőnek az érintett 
hozzáférésével, adatainak helyesbítésével 
és törlésével, az adathordozhatósághoz 
való joggal és a profilalkotás 
kifogásolásához való joggal kapcsolatos 
politikáiról; e jogokat általában 
térítésmentesen kell gyakorolni, és az 
adatkezelő ésszerű időn belül fogad el erre 
vonatkozó kérelmeket az érintettől.

Or. en

Módosítás 234
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő,
világos és közérthető nyelven nyújtja.

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, világos 
és közérthető nyelven nyújtja.

Or. fr

Indokolás

Az adatfeldolgozásra vonatkozó tájékoztatásnak vagy közlésnek világosnak és érthetőnek kell 
lennie. Az „érintett befogadóképességének megfelelő” megfogalmazás jogbizonytalanságot 
okozhat. Arányosnak tűnik egy kizárólag a gyermekek tekintetében alkalmazandó különleges 
kötelezettség előírása, mivel ők egyedi kategóriát képeznek.
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Módosítás 235
Christian Engström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tájékoztatást az érintettek számára 
olyan formában kell megadni, amely 
megfelelő módon biztosítja a helyzetük 
megértéséhez és döntéshozatalukhoz 
szükséges információkat. Kérésre teljes 
körű tájékoztatást kell adni. Az adatkezelő 
ezért adatvédelmi politikáiban 
átláthatóságot biztosít a tájékoztatás és a 
kommunikáció terén, azaz könnyen 
érthetően, ikonok használatával mutatja 
be az adatfeldolgozás különböző lépéseit.

Or. en

Módosítás 236
Christian Engström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság a (3) bekezdésben 
rögzített leírási mód további 
meghatározásának céljából technikai 
szabványokat állapíthat meg például – a 
standardizált tájékoztatás érdekében – az 
adatoknak ikonok vagy más eszközök 
létrehozásával történő feldolgozására, a 
tárolási időre, az adatok továbbítására, 
illetve törlésére vonatkozóan. E 
végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 237
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja 
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja 
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is. Az e 
cikkben említett eljárások a tagállami 
hatóságok által már létrehozott eljárások 
is lehetnek, feltéve hogy összhangban 
állnak az e rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel.

Or. en

Módosítás 238
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
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szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli, vagy ha az adatkezelő okkal 
feltételezi, hogy a tájékoztatás 
elektronikus formában történő nyújtása a 
csalás jelentős kockázatával járna.

Or. en

Indokolás

Bizonyos adatok – köztük a hiteliratok – elektronikus formában történő kiadása módosításhoz 
vagy személyazonosság-lopáshoz vezethet, amikor az adatokat a fogyasztóknak átadják. 
Hitelinformációs ügynökségektől származó adatok kiadása esetén az adatokat – az adatok 
feltartóztatásának, az adatokkal való visszaélésnek, az adatok csalárd felhasználásának vagy 
módosításának megelőzése érdekében – hitelesítő ellenőrzésnek kell alávetni, amely megfelel 
az adatokat birtokló ügynökség által előírt kritériumoknak.

Módosítás 239
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
értelmetlenek vagy egyértelműen túlzóak, 
különösen ismétlődő jellegük miatt, az 
adatkezelő díjat számíthat fel a 
tájékoztatásért vagy a kért intézkedés 
megtételéért, vagy visszautasíthatja a kért 
intézkedés megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása.

Or. en
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Módosítás 240
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő ésszerű díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása.

Or. en

Módosítás 241
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása. Az adatkezelő 
a tagállami jogszabályban meghatározott 
névleges díjat számíthat fel a 
tájékoztatásért vagy a kért intézkedés 
megtételéért, amely díj az adatkezelőre 
nézve kötelező, ha az olyan
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hitelinformációs ügynökség, amely a 
fogyasztó saját hitelirataihoz való 
hozzáférés iránti kérelmére válaszol.

Or. en

Indokolás

A meglévő jogszabályi követelmények számos uniós tagállamban meghatározzák, hogy a 
fogyasztók hogyan férhetnek hozzá hitelirataikhoz. A hitelinformációs ügynökségek azon 
lehetősége, hogy névleges díjat számítsanak fel, lehetővé teszi, hogy a kérelmekkel 
kapcsolatos utánjárás költségei megtérüljenek számukra, továbbá általánosan elterjedt 
módszer a kérelmező személyazonosságának megerősítésére és ezáltal a csalás megelőzésére.

Módosítás 242
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen nagy 
mennyiségük, összetettségük vagy 
ismétlődő jellegük miatt, az adatkezelő 
megfelelő, nonprofit alapú díjat számíthat 
fel a tájékoztatásért vagy a kért intézkedés 
megtételéért, vagy visszautasíthatja a kért 
intézkedés megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása.

Or. en

Indokolás

Az adatbázisban tárolt adatok kiadása költséggel jár. Ha megfelelő, nonprofit alapú 
hozzájárulást kérnének az érintettektől az adatokhoz való hozzáférésért, az segítene a 
komolytalan kérelmek megszűrésében, és elengedhetetlen a csalók elrettentéséhez attól, hogy 
nagy mennyiségű fogyasztói hiteladathoz jussanak, amit azután csalárd célokra használnak 
fel.
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Módosítás 243
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt e rendelkezés felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történő további 
pontosítása. A tagállamok felügyelő hatóságai kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy 
orvosolják az esetleges nehézségeket.

Módosítás 244
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során 
a Bizottság mérlegeli megfelelő 
intézkedéseket tesz a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. fr



AM\917991HU.doc 109/224 PE500.411v01-00

HU

Indokolás

A tagállamok felügyelő hatóságai kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy orvosolják az 
esetleges nehézségeket.

Módosítás 245
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatkezelő minden olyan címzettet 
tájékoztat a 16. és 17. cikk értelmében 
végzett valamennyi törlésről vagy 
zárolásról, akivel/amellyel az adatot 
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel.

Az adatkezelő minden olyan címzettet 
tájékoztat a 16. és 17. cikk értelmében 
végzett valamennyi törlésről vagy 
zárolásról, akivel/amellyel az adatot 
közölték.

Or. el

Módosítás 246
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy 
elegendő dokumentumot kapjon az 
érintett személyazonosságának 
igazolására, amikor az érintett érvényesíti 
az e rendelet 14–19. cikkében említett 
jogait.

Or. en

Indokolás

E rendelet új jogokat vezet be a polgárok számára. Sehol nem szerepel azonban a 
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rendeletben, hogy a polgároknak a jogaik érvényesítéséhez hogyan kell igazolniuk 
személyazonosságukat. Fontos, hogy az adatkezelő dokumentálja és ellenőrizze a polgár 
személyazonosságát annak biztosítása érdekében, hogy semmilyen formában nem történhet 
személyazonosság-lopás. 

Módosítás 247
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek 
legalább az alábbiakról tájékoztatnia kell 
az érintettet:

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek az 
alábbiakról tájékoztatnia kell az érintettet:

Or. en

Módosítás 248
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

c) azok a kritériumok és/vagy jogi 
kötelezettségek, amelyek révén 
meghatározható a személyes adatok 
tárolásának időtartama;

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok tárolásának időtartama nem határozható meg előre, tekintve, hogy ez az 
időtartam különleges jogi kötelezettségekhez kapcsolódhat.

Módosítás 249
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

c) azok a kritériumok, amelyek révén 
meghatározható a személyes adatok egyes 
célok érdekében történő tárolásának 
időtartama;

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok tárolásának pontos időtartama nem mindig határozható meg pontosan, 
különösen a különböző célok érdekében történő tárolás esetében.

Módosítás 250
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatkezelő harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
adattovábbítási szándéka esetén az e 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet által biztosított védelem szintje, a 
Bizottság megfelelőségi határozatára való 
hivatkozás mellett;

g) adott esetben az adatkezelő harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő adattovábbítási szándéka és 
a megfelelő védelmi szintre vonatkozó 
bizottsági határozat megléte vagy hiánya;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által hozott határozat meglétére vagy hiányára vonatkozó tájékoztatás biztosítja 
az érintett megfelelő szintű tájékoztatását és egyértelművé teszi az adatkezelő felelősségét.

Módosítás 251
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az érintett vonatkozásában a tisztességes 
feldolgozás biztosításához szükséges
minden további tájékoztatás, tekintettel a 
személyes adatok gyűjtésének különös 
körülményeire.

h) az érintett vonatkozásában a tisztességes 
feldolgozás biztosításához az adatkezelő 
által szükségesnek ítélt minden további 
tájékoztatás, tekintettel a személyes adatok 
gyűjtésének különös körülményeire.

Or. fr

Indokolás

Egyértelművé kell tenni e rendelkezés alkalmazási körét és pontosítani kell, hogy az 
adatkezelők nagyobb átláthatóságot tudnak biztosítani.

Módosítás 252
Catherine Stihler

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 ebbe a 
körbe tartoznak.

Or. en

Indokolás

Az érintettek azonnali értesítésre jogosultak, amennyiben megállapítást nyer, hogy személyes 
adataikhoz meg nem engedett módon hozzáfértek abból a célból, hogy azokat ellenük 
felhasználják (például szakszervezeti aktivisták feketelistázására és munkaviszonyának 
megszüntetésére).
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Módosítás 253
Catherine Stihler

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

Indokolás

Az érintetteknek mindenkor rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy tudomást szerezzenek 
arról, ha személyes adataikhoz meg nem engedett módon hozzáfértek, különösen ha azokat 
később felhasználják ellenük például szakszervezeti aktivisták feketelistázására és 
munkaviszonyának megszüntetésére, mivel számos példa van az ilyen jogellenes gyakorlatra 
(hiv.: ICO UK 2009 Consultancy Association Case a feketelistázással kapcsolatban).

Módosítás 254
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. el

Módosítás 255
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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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

b) az adatot nem az érintettől szerezték be, 
és a kérdéses információk rendelkezésre 
bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, és 
túlzott adminisztratív terhet jelent, 
különösen amikor az adatfeldolgozást a 
2003/361/EU ajánlásban meghatározott 
kkv végzi; vagy

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a rendelet nem ró a kkv-kra szükségtelen 
adminisztratív terheket.

Módosítás 256
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett erre irányuló kérelem 
benyújtásával jogosult az adatkezelőtől 
bármikor megerősítést kérni arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
feldolgozása folyamatban van-e. Az ilyen 
személyes adatok feldolgozása esetén az 
adatkezelő az alábbiakról nyújt 
tájékoztatást:

(1) Az érintett – az adatfeldolgozás 
jogszerűségének megállapíthatósága és 
ellenőrzése érdekében – erre irányuló 
kérelem benyújtásával és az információk 
kinyerése költségeinek megfizetésével 
jogosult az adatkezelőtől bármikor 
megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak feldolgozása 
folyamatban van-e. Az ilyen személyes 
adatok feldolgozása esetén az adatkezelő 
az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

Or. en
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Módosítás 257
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

d) az adattárolás időtartamának 
meghatározására vonatkozó szabályok;

Or. en

Módosítás 258
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) amennyiben – adott esetben – az 
adatok gyűjtése és feldolgozása 
térítésmentes szolgáltatások nyújtása 
ellenében történik, az érintett feldolgozott 
adatainak az adatkezelő által becsült 
értéke. 

Or. en

Indokolás

A személyes adatok forgalomképes áruk, és az érintettek javarészt nem tudják, hogy adataik 
mekkora értéket jelentenek az adatkezelők és -feldolgozók számára. Az adatkezelő által 
megadott becsértéknek az érintettel való közlése – amennyiben kérték – lehetővé tenné, hogy 
az érintettek teljes mértékben megalapozott döntést hozhassanak adataik felhasználásával 
kapcsolatban, továbbá a fogyasztók helyzetének megerősítésével segítené az egyoldalú piac 
korlátozását.

Módosítás 259
Rafał Trzaskowski

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

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
személyes adatok közlését kérni. 
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
személyes adatok közlését kérni. 
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában – amennyiben 
rendelkezésre áll, strukturált és széles 
körben használt formátumban – terjeszti 
elő, az információt elektronikus formában 
kell megadni, kivéve, ha az érintett 
eltérően igényli. Ez nem érinti az 
adatkezelő jogát arra, hogy az 1. pontban 
foglalt tájékoztatási kérelmek kezelésére 
más módot állapítson meg, ha ez a 
tájékoztatást kérő érintett 
személyazonosságának ellenőrzése miatt 
indokolt;

Or. en

Módosítás 260
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
személyes adatok közlését kérni. 
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás és profilalkotás 
alatt álló személyes adatok közlését kérni. 
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

Or. en

Módosítás 261
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
személyes adatok közlését kérni. 
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
személyes adatok közlését kérni. 
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli. Az adatkezelő minden ésszerű 
intézkedést megtesz az adatokhoz 
hozzáférést kérő érintett 
személyazonosságának megállapítására.

Or. fr

Indokolás

A hozzáférési jog nem vezethet visszaélésekhez, különösen abban az esetben, amikor a kérést 
elektronikus úton nyújtják be. Következésképpen az adatkezelőnek meg kell győződnie az 
adatokhoz hozzáférést kérő személy személyazonosságáról, és tudnia kell bizonyítani azt, 
hogy kellő gondossággal járt el.

Módosítás 262
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szükséges jogi garanciák mellett, 
különösen annak biztosítása érdekében, 
hogy az adatokat nem használják fel 
meghatározott egyénre vonatkozó 
intézkedések vagy döntések hozatalához 
olyan esetben, amikor nem áll fenn annak 
a veszélye, hogy az érintett magánélethez 
való jogát sérelem éri, a tagállamok 
kizárólag akkor korlátozhatják törvényes 
eszközökkel a 15. cikk szerinti jogokat, ha 
az adatfeldolgozás e rendelet 83. cikkével 
összhangban tudományos kutatás 
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keretében történik, vagy kizárólag akkor, 
ha a szóban forgó személyes adatokat 
csak a statisztika elkészítéséhez szükséges, 
meghatározott ideig tárolják.

Or. en

Indokolás

Lásd a 95/46/EK irányelv 13. cikke (2) bekezdését (HL L 281., 1995.)

Módosítás 263
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés nem alkalmazható az 
álnéven szereplő adatokra.

Or. en

Indokolás

Ez egy módosításcsomag része, amely lehetővé teszi álnéven szereplő és anonim adatok 
felhasználását, és ösztönzi az érintettek érdekeit védő helyes üzleti gyakorlatokat. Annak 
biztosítása, hogy a személyes adatok nem köthetők egy érintetthez (mivel kiegészítő adatok 
nélkül nem kapcsolhatók egyetlen érintetthez), segíti az adatok üzleti célú felhasználásának 
további előmozdítását, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet valósít meg.

Módosítás 264
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez és a törléshez való jog

A törléshez való jog

Or. en
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Indokolás

A személyes adatok tárolása megszüntetésének joga olyan fogalom, amely nemigen 
egyeztethető össze azzal, ahogyan az érintettekre vonatkozó adatok az online környezetben 
áramolnak. Valamely érintett azon jogának elismerése, hogy a rá vonatkozó adatok 
tárolásának megszüntetését kérje, indokolatlan mértékű bürokratikus kiadásokat igényelne, 
ezenfelül valószínűleg lehetetlen lenne végrehajtani/garantálni. Mindazonáltal a törléshez 
való jog számos esetben fenntartható.

Módosítás 265
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
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 vonatkozó igazoló okiratok 
megőrzése céljából adatokat tároljanak.

Or. en

Módosítás 266
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A törléshez való jog nem 
alkalmazható, ha a személyes adatok 
megőrzése egy szervezet és az érintett 
közötti szerződés teljesítéséhez szükséges, 
vagy ha a szóban forgó adatok megőrzését 
jogszabály írja elő vagy a megőrzésükre 
csalás megelőzése érdekében van szükség;
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Or. en

Indokolás

Ez az új javaslat megfelelő követelményeket rögzít az érintett törléshez való jogának 
korlátozására vonatkozóan abból a szempontból, hogy üzleti és szabályozási célból mi 
szükséges.

Módosítás 267
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokra már nincs szükség az 
adatgyűjtés vagy más módon történő 
feldolgozás céljából;

törölve

Or. en

Indokolás

Nehéz egyértelműen azonosítani azt az időpontot, amikor a személyes adatok üzleti 
szempontból már véglegesen nem hasznosak. Azon adatok rendszerszintű törlése, amelyek 
kikerültek az azonnali felhasználás alól, aránytalan megfelelési költségekkel járna.

Módosítás 268
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokra már nincs szükség az 
adatgyűjtés vagy más módon történő 
feldolgozás céljából;

a) az adatokra már nincs szükség az 
adatgyűjtés vagy más módon történő 
feldolgozás céljából, és a törvényileg 
kötelező megőrzési idő letelt;

Or. en
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Módosítás 269
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokra már nincs szükség az 
adatgyűjtés vagy más módon történő 
feldolgozás céljából;

a) az adatokra már nincs szükség az 
adatgyűjtés vagy más módon történő 
feldolgozás céljából, és az adatkezelőnk 
nincs törvényi vagy szabályozási jogalapja 
az adatok megőrzésére;

Or. en

Módosítás 270
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett visszavonta a 6. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
feldolgozás alapját képező hozzájárulását, 
vagy lejárt az engedélyezett adattárolási 
időtartam, vagy a személyes adatok 
feldolgozásának nincs más jogalapja;

b) az érintett visszavonta a 6. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében a 
feldolgozás alapját képező hozzájárulását, 
vagy lejárt az engedélyezett adattárolási 
időtartam;

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény túl tág, továbbá súlyos megfelelési költségeket eredményezne, mivel az 
adatokat következetesen törölni kellene, ha megtartásuk jogilag nem indokolt.

Módosítás 271
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett a 19. cikk értelmében 
kifogásolja a személyes adatok 
feldolgozását;

c) az érintett a 19. cikk értelmében 
kifogásolja a személyes adatok 
feldolgozását, és a kifogásnak helyt 
adnak;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy valamely érintett ne nyújthasson be egyszerűen egy 
kifogást a 19. cikk alapján, azaz a módosítás a személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jogot veszi célba, melynek esetében a kifogás megalapozatlan lenne.

Módosítás 272
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatfeldolgozás egyéb okokból nem 
áll összhangban e rendelettel.

törölve

Or. en

Indokolás

E szakasz lehetséges hatása nem egyértelmű, magyarázatot igényelne.

Módosítás 273
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
adatkezelő nyilvánosságra hozza a 
személyes adatokat, a technikai 
intézkedéseket is beleértve megtesz 

törölve
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minden ésszerű lépést, hogy – azon adatok 
vonatkozásában, amelyek nyilvánosságra 
hozatala az adatkezelő felelősségi körébe 
tartozik – értesítse az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik felet arról, hogy az 
érintett kérte a személyes adat bármely 
nyilvános internetes linkjének, 
másolatának vagy másodpéldányának 
törlését. Amennyiben az adatkezelő 
harmadik felet hatalmazott fel a személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalára, az 
adatkezelő felelősséggel tartozik e 
nyilvánosságra hozatalért.

Or. en

Indokolás

A 13. cikk már tartalmazza a címzettek arról történő tájékoztatására irányuló kötelezettséget, 
ha az érintett élt a törléshez való jogával.

Módosítás 274
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
adatkezelő nyilvánosságra hozza a 
személyes adatokat, a technikai 
intézkedéseket is beleértve megtesz 
minden ésszerű lépést, hogy – azon adatok 
vonatkozásában, amelyek nyilvánosságra 
hozatala az adatkezelő felelősségi körébe 
tartozik – értesítse az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik felet arról, hogy az 
érintett kérte a személyes adat bármely 
nyilvános internetes linkjének, 
másolatának vagy másodpéldányának 
törlését. Amennyiben az adatkezelő 
harmadik felet hatalmazott fel a személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalára, az 
adatkezelő felelősséggel tartozik e 
nyilvánosságra hozatalért.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
adatkezelő nyilvánosságra hozza a 
személyes adatokat, a technikai 
intézkedéseket is beleértve megtesz 
minden ésszerű lépést, hogy – azon adatok 
vonatkozásában, amelyek nyilvánosságra 
hozatala az adatkezelő felelősségi körébe 
tartozik – értesítse az ilyen adatokat az 
adatkezelő nevében szerződés alapján 
feldolgozó harmadik felet arról, hogy az 
érintett kérte a személyes adat bármely 
nyilvános internetes linkjének, 
másolatának vagy másodpéldányának 
törlését. Amennyiben az adatkezelő 
harmadik felet hatalmazott fel a személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalára, az 
adatkezelő felelősséggel tartozik e 
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nyilvánosságra hozatalért. Az anonim 
adatok, egyes álnéven szereplő adatok, 
valamint a nyilvánosan nem elérhető vagy 
nem olvasható adatok kivételt képeznek ez 
alól.

Or. en

Módosítás 275
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
adatkezelő nyilvánosságra hozza a 
személyes adatokat, a technikai 
intézkedéseket is beleértve megtesz 
minden ésszerű lépést, hogy – azon adatok 
vonatkozásában, amelyek nyilvánosságra 
hozatala az adatkezelő felelősségi körébe 
tartozik – értesítse az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik felet arról, hogy az 
érintett kérte a személyes adat bármely 
nyilvános internetes linkjének, 
másolatának vagy másodpéldányának 
törlését. Amennyiben az adatkezelő 
harmadik felet hatalmazott fel a személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalára, az 
adatkezelő felelősséggel tartozik e 
nyilvánosságra hozatalért.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
adatkezelő az érintett hozzájárulása nélkül 
nyilvánosságra hozza a személyes 
adatokat, a technikai intézkedéseket is 
beleértve megtesz minden ésszerű lépést, 
hogy – azon adatok vonatkozásában, 
amelyek nyilvánosságra hozatala az 
adatkezelő felelősségi körébe tartozik –
értesítse az ilyen adatokat feldolgozó 
harmadik felet arról, hogy az érintett kérte 
a személyes adat bármely nyilvános 
internetes linkjének, másolatának vagy 
másodpéldányának törlését. Amennyiben 
az adatkezelő harmadik felet hatalmazott 
fel a személyes adatok nyilvánosságra 
hozatalára, az adatkezelő felelősséggel 
tartozik e nyilvánosságra hozatalért.

Or. en

Módosítás 276
Andreas Schwab, Marielle Gallo

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



AM\917991HU.doc 125/224 PE500.411v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
adatkezelő tájékoztatja az érintettet 
kérelmének a (2) bekezdésben említett 
harmadik felek általi elbírálásáról.

Or. fr

Indokolás

Meg kell erősíteni az érintett számára biztosított jogokat. A 17. cikk (2) bekezdése gondossági 
kötelezettséget ír elő az adatkezelő számára. Ennek a kötelezettségnek ki kell egészülnie 
legalább az arra vonatkozó tájékoztatás kötelezettségével, hogy a szóban forgó személyes 
adatokat kezelő harmadik felek hogyan bírálták el a kérelmet.

Módosítás 277
Emma McClarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) csalás megelőzése vagy felderítése, 
személyazonosság megerősítése és/vagy 
hitel- vagy fizetőképesség megállapítása.

Or. en

Indokolás

Nem lenne helyénvaló, ha a magánszemélyek is törölhetnék a rájuk vonatkozó adatokat, 
amelyeket a meglévő jogszabályokkal összhangban, jogszerű okból őriznek. 

Módosítás 278
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a feldolgozás jogellenes, és az érintett 
kifogásolja a törlést, és inkább az adatok 
felhasználásának korlátozását kéri;

törölve

Or. en

Módosítás 279
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintett a 18. cikk (2) bekezdése 
értelmében kéri a személyes adatok más 
automatizált feldolgozó rendszerbe történő 
továbbítását.

törölve

Or. en

Módosítás 280
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Az adathordozhatósághoz való jog
(1) A személyes adatok strukturált és 
széles körben használt formátumban 
történő elektronikus feldolgozása esetén 
az érintettnek joga van arra, hogy kérje az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
adatok széles körben használt 
elektronikus és strukturált formátumú
másolatát, amely lehetővé teszi az érintett 
általi további használatot.
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(2) Amennyiben a személyes adatokat az 
érintett bocsátotta rendelkezésre, és a 
feldolgozás hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapul, az érintett jogosult 
arra, hogy ezeket a személyes adatokat és 
az érintett által rendelkezésre bocsátott, 
automatizált feldolgozó rendszerben tárolt 
bármely egyéb információt széles körben 
használt elektronikus formátumban egy 
másik rendszerbe továbbítson, anélkül 
hogy akadályozná a személyes adatok 
visszavonásával érintett adatkezelőt.
(3) A Bizottság meghatározhatja az (1) 
bekezdés szerinti elektronikus 
formátumot, valamint a személyes adatok 
(2) bekezdés szerinti továbbításához 
használt technikai szabványokat, módokat 
és eljárásokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Az érintettek a 15. cikkben megállapított hozzáférési joggal rendelkeznek. A hozzáférési jog 
alapján valamennyi érintettnek joga van a feldolgozás alatt álló személyes adatok közlését 
kérni. A 18. cikk – amely lehetővé teszi az érintett számára, hogy megkapja adatainak 
másolatát – nem biztosít semmilyen hozzáadott értéket a polgárok személyes adatainak 
védelme tekintetében, és bizonytalanságot kelt az alapvető jogot képező hozzáférési jog pontos 
hatálya vonatkozásában.

Módosítás 281
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok strukturált és 
széles körben használt formátumban 
történő elektronikus feldolgozása esetén az 
érintettnek joga van arra, hogy kérje az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 

(1) A személyes adatok strukturált és 
széles körben használt formátumban 
történő elektronikus feldolgozása esetén az 
érintettnek joga van arra, hogy kérje az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
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adatok széles körben használt elektronikus 
és strukturált formátumú másolatát, amely 
lehetővé teszi az érintett általi további 
használatot.

adatok másolatát.

Or. en

Módosítás 282
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok strukturált és 
széles körben használt formátumban 
történő elektronikus feldolgozása esetén az 
érintettnek joga van arra, hogy kérje az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
adatok széles körben használt elektronikus 
és strukturált formátumú másolatát, amely 
lehetővé teszi az érintett általi további 
használatot.

(1) A személyes adatok elektronikus 
feldolgozása esetén az érintettnek joga van 
arra, hogy kérje az adatkezelőtől a 
feldolgozás alatt álló adatok széles körben 
használt elektronikus és strukturált 
formátumú másolatát, amely lehetővé teszi 
az érintett általi további használatot.

Or. de

Módosítás 283
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatokat az 
érintett bocsátotta rendelkezésre, és a 
feldolgozás hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapul, az érintett jogosult 
arra, hogy ezeket a személyes adatokat és 
az érintett által rendelkezésre bocsátott, 
automatizált feldolgozó rendszerben tárolt 
bármely egyéb információt széles körben 
használt elektronikus formátumban egy 

törölve
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másik rendszerbe továbbítson, anélkül 
hogy akadályozná a személyes adatok 
visszavonásával érintett adatkezelőt.

Or. en

Módosítás 284
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az (1) 
bekezdés szerinti elektronikus formátumot, 
valamint a személyes adatok (2) bekezdés 
szerinti továbbításához használt technikai 
szabványokat, módokat és eljárásokat. E 
végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus 
formátumot, valamint a személyes adatok 
(2) bekezdés szerinti továbbításához 
használt technikai szabványokat, módokat 
és eljárásokat az adatkezelő határozza meg 
a harmonizált ágazati szabványokra való 
hivatkozással, vagy amennyiben ezek 
meghatározása még nem történt meg, az 
ágazati érdekelt felek a szabványügyi 
testületeken keresztül kidolgozzák azokat.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság nem lehet döntéshozó testület a harmonizált elektronikus 
adattovábbítási formátum megállapítása tekintetében. Ezenfelül az e módosítással javasolt 
megközelítés – figyelemmel a rendelet hatálya alá tartozó sokféle ágazatra – technológiailag 
semlegesebb és helyénvalóbb. 

Módosítás 285
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az érintett egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján bármikor 

1. Az érintett egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján bármikor 
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kifogásolhatja személyes adatainak a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontján 
alapuló feldolgozását, kivéve, ha az 
adatkezelő igazolja, hogy a feldolgozást 
olyan kényszerítő erejű, jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
az érintett érdekeivel vagy alapvető 
jogaival és szabadságaival szemben.

kifogásolhatja személyes adatainak a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontján 
alapuló feldolgozását.

Or. el

Módosítás 286
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján bármikor 
kifogásolhatja személyes adatainak a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontján 
alapuló feldolgozását, kivéve, ha az 
adatkezelő igazolja, hogy a feldolgozást 
olyan kényszerítő erejű, jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
az érintett érdekeivel vagy alapvető 
jogaival és szabadságaival szemben.

(1) Az érintett egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján bármikor 
kifogásolhatja személyes adatainak a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontján 
alapuló feldolgozását, kivéve, ha az 
adatkezelő igazolja, hogy a feldolgozást 
olyan jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel 
vagy alapvető jogaival és szabadságaival 
szemben.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak igazolása, hogy a jogos okok elegendő jogalapot teremtenek a 6. 
cikk szerinti adatfeldolgozáshoz.

Módosítás 287
Josef Weidenholzer

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

(2) Ha a személyes adatokat közvetlen 
üzletszerzés érdekében dolgozzák fel, az 
érintett térítésmentesen kifogásolhatja 
személyes adatainak ilyen üzletszerzés 
érdekében való feldolgozását. E jogra 
kifejezetten, érthető módon fel kell hívni az 
érintett figyelmét, és a felhívásnak 
egyértelműen megkülönböztethetőnek kell 
lennie minden más információtól.

(2) Ha a személyes adatokat közvetlen 
üzletszerzés érdekében dolgozzák fel, az 
érintett térítésmentesen kifogásolhatja 
személyes adatainak ilyen üzletszerzés 
érdekében való feldolgozását. E jogra 
kifejezetten, számára érthető módon fel 
kell hívni az érintett figyelmét, és a 
felhívásnak egyértelműen 
megkülönböztethetőnek kell lennie minden 
más információtól.

Or. de

Módosítás 288
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kifogásolás esetében az adatkezelő a 
továbbiakban nem használhatja vagy 
dolgozhatja fel más módon az érintett 
személyes adatokat.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kifogásolás esetében az adatkezelő a 
továbbiakban nem használhatja vagy 
dolgozhatja fel más módon az érintett 
személyes adatokat a kifogásban 
meghatározott célokra.

Or. en

Módosítás 289
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a 6. cikk (1) bekezdésének g) 
pontja alapján álnéven szereplő adatokat 
dolgoznak fel, az érintett térítésmentesen 
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kifogásolhatja a feldolgozást. E jogra 
kifejezetten, érthető módon fel kell hívni 
az érintett figyelmét, és a felhívásnak 
egyértelműen megkülönböztethetőnek kell 
lennie minden más információtól.

Or. en

Indokolás

Ez egy módosításcsomag része, amely lehetővé teszi álnéven szereplő és anonim adatok 
felhasználását, és ösztönzi az érintettek érdekeit védő helyes üzleti gyakorlatokat. Annak 
biztosítása, hogy a személyes adatok nem köthetők egy érintetthez (mivel kiegészítő adatok 
nélkül nem kapcsolhatók egyetlen érintetthez), segíti az adatok üzleti célú felhasználásának 
további előmozdítását, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet valósít meg.

Módosítás 290
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Profilalkotáson alapuló intézkedések Automatizált feldolgozáson alapuló 
intézkedések

Or. en

Indokolás

A 20. cikk nem profilalkotásról, hanem inkább automatizált feldolgozásról szól. E cikk címét 
ezért „Automatizált feldolgozáson alapuló intézkedések”-re kell módosítani.

Módosítás 291
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes személynek joga 
van ahhoz, hogy ne terjedhessen ki rá 
olyan intézkedés hatálya, amely e 

(1) Minden természetes személynek joga 
van ahhoz, hogy ne terjedhessen ki rá 
olyan intézkedés hatálya, amely e 
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természetes személyre nézve jogi hatással 
járna, vagy őt jelentős mértékben érintené, 
és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja a 
természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése.

természetes személyre nézve jogi hatással 
járna, és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja a 
természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése.

Or. en

Módosítás 292
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes személynek joga 
van ahhoz, hogy ne terjedhessen ki rá 
olyan intézkedés hatálya, amely e 
természetes személyre nézve jogi hatással 
járna, vagy őt jelentős mértékben érintené, 
és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja a 
természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése.

(1) Minden természetes személynek – az 
interneten és azon kívül egyaránt – joga 
van ahhoz, hogy ne terjedhessen ki rá 
olyan intézkedés hatálya, amely e 
természetes személyre nézve jogi hatással 
járna, vagy őt jelentős mértékben érintené, 
és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja a 
természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése.

Or. en

Módosítás 293
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes személynek joga 
van ahhoz, hogy ne terjedhessen ki rá 
olyan intézkedés hatálya, amely e 
természetes személyre nézve jogi hatással 
járna, vagy őt jelentős mértékben érintené, 
és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja a 
természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése.

(1) Minden természetes személynek – az 
interneten és azon kívül egyaránt – joga 
van ahhoz, hogy ne terjedhessen ki rá 
olyan intézkedés hatálya, amely rá 
vonatkozna vagy őt jelentős mértékben 
érintené, és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja a 
természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése. Gyermekek 
nem tartozhatnak az e cikk szerinti 
intézkedés hatálya alá.

Or. en

Módosítás 294
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes személynek joga 
van ahhoz, hogy ne terjedhessen ki rá 
olyan intézkedés hatálya, amely e 
természetes személyre nézve jogi hatással 
járna, vagy őt jelentős mértékben 
érintené, és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja a 
természetes személyre vonatkozó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
különösen a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 

(1) Az érintettre nem terjed ki az olyan 
határozat hatálya, amely tisztességtelen 
vagy megkülönböztető jellegű, és amely 
kizárólag automatizált feldolgozáson 
alapul, és amelynek célja a szóban forgó 
érintettre vonatkozó egyes személyes 
szempontok értékelése.
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egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése.

Or. en

Indokolás

A 20. cikk a jelenlegi formájában nem ismeri el a profilalkotás pozitív felhasználását, és 
ugyanígy nem veszi figyelembe a profilalkotással összefüggésben az egyének magánéletének 
védelmére gyakorolt hatást, illetve különböző szintű kockázatokat. Azzal, hogy az e 
javaslatban alkalmazott megközelítés a 2005/29/EK irányelv meghatározása szerinti 
„tisztességtelen” vagy „megkülönböztető jellegű” technikákat állítja a középpontba, 
technológiai szempontból semlegesebb, és a technológia helyett a profilalkotási technikák 
negatív felhasználására koncentráló megközelítés született.

Módosítás 295
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire 
figyelemmel, valamely személyre csak 
abban az esetben vonatkozhat az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés, ha a 
feldolgozást:

törölve

a) valamely szerződés megkötése vagy 
teljesítése során végzik, ha a szerződés 
érintett kérelmére történő megkötése vagy 
teljesítése teljesül, vagy ha biztosítják az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedéseket, például az 
emberi beavatkozás kérésére vonatkozó 
jogot; vagy
b) olyan uniós vagy nemzeti jogszabály 
írja elő kifejezetten, amely rendelkezik az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedésekről is; vagy
c) az érintett hozzájárulása alapján 
végzik, a 7. cikkben megállapított
feltételek és a megfelelő biztosítékok 
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mellett.

Or. en

Indokolás

A törlés az (1) bekezdés javasolt módosításának következménye.

Módosítás 296
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire 
figyelemmel, valamely személyre csak
abban az esetben vonatkozhat az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés, ha a 
feldolgozást:

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire 
figyelemmel, valamely személyre abban az 
esetben vonatkozhat az (1) bekezdés 
szerinti intézkedés, ha a feldolgozást:

Or. en

Módosítás 297
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire 
figyelemmel, valamely személyre csak 
abban az esetben vonatkozhat az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés, ha a 
feldolgozást:

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire, 
köztük a (3) és (4) bekezdésre
figyelemmel, valamely személyre csak 
abban az esetben vonatkozhat az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés, ha a 
feldolgozást:

Or. en
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Módosítás 298
Anna Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
profilalkotási intézkedések gyermekekre 
semmiképpen sem vonatkozhatnak;

Or. en

Módosítás 299
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely szerződés megkötése vagy 
teljesítése során végzik, ha a szerződés 
érintett kérelmére történő megkötése vagy 
teljesítése teljesül, vagy ha biztosítják az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedéseket, például az emberi 
beavatkozás kérésére vonatkozó jogot; 
vagy

a) valamely szerződés megkötéséhez vagy 
teljesítéséhez szükséges, ha a szerződés 
érintett kérelmére történő megkötése vagy 
teljesítése teljesül, vagy ha biztosítják az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedéseket, köztük a 
profilalkotás során használt logika 
tekintetében az értelmezhető 
tájékoztatáshoz való jogot, valamint az 
emberi beavatkozás kérésére vonatkozó 
jogot, a beavatkozást követő határozat 
magyarázatát is beleértve; vagy

Or. en

Módosítás 300
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely szerződés megkötése vagy 
teljesítése során végzik, ha a szerződés 
érintett kérelmére történő megkötése vagy 
teljesítése teljesül, vagy ha biztosítják az
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedéseket, például az emberi 
beavatkozás kérésére vonatkozó jogot; 
vagy

a) valamely szerződés megkötése vagy 
teljesítése során végzik, ha a szerződés 
érintett kérelmére történő megkötése vagy 
teljesítése teljesül, vagy ha biztosítják az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedéseket, például az emberi 
beavatkozás kérésére vonatkozó jogot, az 
alkalmazott rendszer szerkezetével és 
felépítésével, valamint a profilalkotás 
következményeivel kapcsolatos 
tájékoztatáshoz való jogot; vagy

Or. de

Módosítás 301
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan uniós vagy nemzeti jogszabály 
írja elő kifejezetten, amely rendelkezik az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedésekről is; vagy

b) olyan uniós vagy nemzeti jogszabály 
betartása teszi szükségessé, amely 
rendelkezik az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására alkalmas intézkedésekről is; 
vagy

Or. en

Módosítás 302
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan uniós vagy nemzeti jogszabály írja 
elő kifejezetten, amely rendelkezik az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 

b) olyan uniós vagy nemzeti jogszabály írja 
elő, amely rendelkezik az érintett jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
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alkalmas intézkedésekről is; vagy intézkedésekről is; vagy

Or. en

Módosítás 303
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan uniós vagy nemzeti jogszabály írja 
elő kifejezetten, amely rendelkezik az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedésekről is; vagy

b) olyan uniós vagy nemzeti jogszabály írja 
elő kifejezetten, amely rendelkezik az 
érintett jogos érdekeinek biztosítására 
alkalmas intézkedésekről is, és amely védi 
az érintetteket az (1) bekezdésben leírt 
intézkedésekből fakadó lehetséges 
megkülönböztetéssel szemben; vagy

Or. en

Módosítás 304
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett hozzájárulása alapján végzik, 
a 7. cikkben megállapított feltételek és a 
megfelelő biztosítékok mellett.

c) az érintett hozzájárulása alapján végzik, 
a 7. cikkben megállapított feltételek és a 
megfelelő biztosítékok, köztük az (1) 
bekezdésben leírt intézkedésekből fakadó 
lehetséges megkülönböztetéssel szembeni 
hatékony védelem mellett.

Or. en

Módosítás 305
Rafał Trzaskowski
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) csalás nyomon követése és megelőzése 
céljából végzik.

Or. en

Módosítás 306
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) csalás megelőzése vagy felderítése, 
személyazonosság megerősítése és/vagy 
hitel- vagy fizetőképesség megállapítása 
céljából végzik, mindegyik esetben 
amennyiben biztosítják az érintett jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedéseket, például az emberi 
beavatkozás kérésére vonatkozó jogot.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a profilalkotás – hitelképesség-vizsgálaton 
keresztül – csalás és személyazonosság-lopás megelőzésére is használható legyen.

Módosítás 307
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) bűncselekmény az adatkezelő –
különösen bankok, pénzügyi intézmények 
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és hitelintézetek, valamint ügyfeleik –
terhére történő elkövetésének 
megalapozott gyanúja esetén végzik.

Or. en

Módosítás 308
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) hitelképesség-vizsgálat, az adatkezelő 
által nyújtott szolgáltatások biztonságának 
és megbízhatóságának garantálása 
céljából végzik.

Or. en

Módosítás 309
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A valamely természetes személlyel 
kapcsolatos egyes személyes szempontok 
értékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem alapulhat 
kizárólag a személyes adatok 9. cikkben 
említett különleges kategóriáin.

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés az (1) bekezdés javasolt módosításának következménye.
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Módosítás 310
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A valamely természetes személlyel 
kapcsolatos egyes személyes szempontok 
értékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem alapulhat 
kizárólag a személyes adatok 9. cikkben 
említett különleges kategóriáin.

(3) A valamely természetes személlyel 
kapcsolatos egyes személyes szempontok 
értékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem terjedhet 
ki olyan adatokra, illetve nem hozhat létre 
olyan adatokat, amelyek a személyes 
adatok 9. cikkben említett különleges 
kategóriáiba tartoznak, kivéve ha a 9. cikk 
(2) bekezdésében felsorolt kivételek 
körébe tartoznak.

Or. en

Módosítás 311
Christian Engström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tilos az olyan profilalkotás, amely 
(szándékosan vagy más módon) egyének 
közötti megkülönböztetést vált ki faji vagy 
etnikai hovatartozás, politikai vélemény, 
vallási vagy világnézeti meggyőződés, 
szakszervezeti tagság vagy szexuális 
irányultság alapján, illetve amely 
(szándékosan vagy más módon) ilyen 
hatást kiváltó intézkedésekhez vezet.

Or. en

Módosítás 312
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tilos az „akár szándékos, akár nem 
szándékos” profilalkotás, amennyiben a 
gyűjtött adatok egyének közötti 
megkülönböztetést válthatnak ki és a 
nemre, származásra, politikai és vallási 
meggyőződésre, párt- és egyesületi 
tagságra, szexuális irányultságra stb. 
vonatkozó adatokhoz hasonló érzékeny 
személyes területet érintenek.

Or. de

Módosítás 313
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A valamely természetes személlyel 
kapcsolatos egyes személyes szempontok 
értékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem 
használható fel gyermekek azonosítására 
vagy egyéni sajátosságainak 
megállapítására.

Or. en

Módosítás 314
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett esetekben törölve
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az adatkezelő által a 14. cikk alapján 
nyújtandó tájékoztatás felöleli az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés céljából 
történő feldolgozás megvalósulására, és az 
ilyen feldolgozásnak az érintett 
tekintetében várható hatásaira vonatkozó 
információkat.

Or. en

Indokolás

A törlés az (1) bekezdés javasolt módosításának következménye.

Módosítás 315
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésben említett esetekben 
az adatkezelő által a 14. cikk alapján 
nyújtandó tájékoztatás felöleli az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés céljából 
történő feldolgozás megvalósulására, és az 
ilyen feldolgozásnak az érintett 
tekintetében várható hatásaira vonatkozó 
információkat.

(4) A (2) bekezdésben említett esetekben 
az adatkezelő által a 14. és 15. cikk alapján 
nyújtandó tájékoztatás felöleli az (1) 
bekezdés szerinti intézkedés céljából 
történő feldolgozás megvalósulására, és az 
ilyen feldolgozásnak az érintett 
tekintetében várható hatásaira, valamint a 
feldolgozás alatt álló adatokat alátámasztó 
logikához való hozzáférésre vonatkozó 
információkat.

Or. en

Módosítás 316
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, törölve
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hogy az érintett (2) bekezdés szerinti jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedésekre vonatkozó feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 317
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az érintett (2) bekezdés szerinti jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedésekre vonatkozó feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés az (1) bekezdés javasolt módosításának következménye.

Módosítás 318
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az érintett (2) bekezdés szerinti jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedésekre vonatkozó feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 

(5) E rendelet hatálybalépésétől számított 
hat hónapon belül a Bizottság az 
érintettek (2) bekezdés szerinti jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedésekre vonatkozó feltételek 
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cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el. A 
Bizottság a javaslatainak kibocsátása előtt
konzultál az érintettek képviselőivel és az 
Adatvédelmi Testülettel.

Or. en

Módosítás 319
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az érintett (2) bekezdés szerinti jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedésekre vonatkozó feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az érintett (2) bekezdés szerinti jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedésekre vonatkozó feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A 
Bizottságnak ennek során szorosan együtt 
kell működnie főként az adatvédelmi 
szervezetek képviselőivel.

Or. de

Módosítás 320
Andreas Schwab, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett jogszabályi 
intézkedések részletes rendelkezéseket 
tartalmaznak legalább az 
adatfeldolgozással elérni kívánt célok és az 
adatkezelő meghatározása tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogszabályi 
intézkedések részletes rendelkezéseket 
tartalmaznak legalább az adatfeldolgozás 
által követett célkitűzések, az
adatfeldolgozással elérni kívánt célok és az 
adatkezelő meghatározása tekintetében.
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Or. fr

Indokolás

Korlátozás esetén a magasabb szintű védelem érdekében a jogszabálynak a személyes adatok 
feldolgozása által követett célkitűzéseket is meg kell említenie.

Módosítás 321
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatkezelő felelőssége Az adatkezelő felelősségének általános 
elve

Or. fr

Indokolás

A magasabb szintű védelem érdekében kifejezetten ki kell mondani a rendeletre irányuló 
javaslat IV. fejezetében implicit módon bevezetett felelősségi elvet.

Módosítás 322
Rafał Trzaskowski

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 

törölve
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középvállalkozásokra vonatkozó különös 
intézkedések mérlegelése mellett a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 323
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő – a technika állására és 
végrehajtás költségeire tekintettel – mind 
az adatfeldolgozás módjának 
meghatározása, mind a feldolgozás során 
megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre oly módon, hogy 
az adatfeldolgozás megfeleljen e rendelet 
követelményeinek, és biztosítsa az 
érintettek jogainak védelmét.

(1) Az adatkezelő – a technika állására 
tekintettel – mind az adatfeldolgozás 
módjának meghatározása, mind a 
feldolgozás során megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre oly 
módon, hogy az adatfeldolgozás 
megfeleljen e rendelet követelményeinek, 
és biztosítsa az érintettek jogainak 
védelmét.

Or. en

Módosítás 324
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő – a technika állására és 
végrehajtás költségeire tekintettel – mind 
az adatfeldolgozás módjának 
meghatározása, mind a feldolgozás során 
megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre oly módon, hogy 
az adatfeldolgozás megfeleljen e rendelet 
követelményeinek, és biztosítsa az 
érintettek jogainak védelmét.

(1) Amennyiben szükséges, kötelező 
intézkedések fogadhatók el annak 
biztosítására, hogy a termékek vagy 
szolgáltatások kategóriáit úgy alakítsák ki 
és olyan alapértelmezett beállításokkal 
lássák el, amelyek megfelelnek a 
személyes adatok feldolgozásához fűződő 
egyéni jogok védelmével kapcsolatos, az e 
rendeletben foglalt követelményeknek. 
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Ezen intézkedéseknek [az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK és 
az 1673/2006/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, …/2012/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] szerinti 
szabványosításon kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

E módosítás egy módosításcsomag részét képezi, amely annak felismerésére irányul, hogy bár 
a beépített adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem dicséretes elképzelés, a bizottsági 
javaslat nem eléggé határozott, ugyanakkor a szabad mozgás lehetséges korlátozása 
tekintetében kockázatot hordoz magában. Ezért a szabványosítást alkalmazó, a 
„szabványosítási csomagban” is szereplő mechanizmust kell inkább az alkalmazandó 
követelmények harmonizálására és a szabad mozgás lehetővé tételére felhasználni.

Módosítás 325
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatfeldolgozónak alkalmaznia 
kell a személyes adatok névtelenítését vagy 
álnéven szerepeltetését, amennyiben az 
megvalósítható és a feldolgozás céljával 
arányos.

Or. en

Módosítás 326
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag a feldolgozás egyes 
konkrét céljaihoz szükséges személyes 
adatok kerülnek feldolgozásra, és 
különösen azt, hogy az adatgyűjtés vagy -
tárolás során az adatok mennyisége és az 
adattárolási időtartam tekintetében sem 
lépik túl az e célokhoz szükséges legkisebb 
mértéket. Ezeknek a mechanizmusoknak 
különösen azt kell biztosítaniuk, hogy a 
személyes adatok alapértelmezett módon 
ne váljanak határozatlan számú egyén 
számára hozzáférhetővé.

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy személyes adatokat kizárólag 
meghatározott, egyértelmű és törvényes 
célból gyűjtsenek, és kizárólag a 
feldolgozás egyes konkrét céljaihoz 
szükséges személyes adatok kerüljenek
feldolgozásra, és különösen azt, hogy az 
adatgyűjtés vagy -tárolás során az adatok 
mennyisége és az adattárolási időtartam 
tekintetében sem lépjék túl az e célokhoz 
szükséges legkisebb mértéket. Ezeknek a 
mechanizmusoknak különösen azt kell 
biztosítaniuk, hogy a személyes adatok 
alapértelmezett módon ne váljanak 
határozatlan számú egyén számára 
hozzáférhetővé.

Or. fr

Indokolás

Az alapértelmezett adatvédelem a rendeletre irányuló javaslat által bevezetett új elv. 
Alkalmazási köre nem világos. Ezért a jogbizonytalanság elkerülése és a magasabb szintű 
védelem érdekében célszerű azt jobban közelíteni a rendeletre irányuló javaslat 5. cikkében 
megállapított általános adatfeldolgozási alapelvekhez.

Módosítás 327
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag a feldolgozás egyes 
konkrét céljaihoz szükséges személyes 

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag a feldolgozás egyes 
konkrét céljaihoz szükséges személyes 
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adatok kerülnek feldolgozásra, és 
különösen azt, hogy az adatgyűjtés vagy -
tárolás során az adatok mennyisége és az 
adattárolási időtartam tekintetében sem 
lépik túl az e célokhoz szükséges legkisebb 
mértéket. Ezeknek a mechanizmusoknak 
különösen azt kell biztosítaniuk, hogy a 
személyes adatok alapértelmezett módon 
ne váljanak határozatlan számú egyén 
számára hozzáférhetővé.

adatok kerülnek feldolgozásra, hogy a 
beállítások automatikusan megfelelnek az 
e rendeletben foglalt általános 
adatvédelmi elveknek, és különösen azt, 
hogy az adatgyűjtés vagy -tárolás során az 
adatok mennyisége és az adattárolási 
időtartam tekintetében sem lépik túl az e 
célokhoz szükséges legkisebb mértéket. 
Ezeknek a mechanizmusoknak különösen 
azt kell biztosítaniuk, hogy a személyes 
adatok alapértelmezett módon ne váljanak 
határozatlan számú egyén számára 
hozzáférhetővé.

Or. en

Módosítás 328
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag a feldolgozás egyes 
konkrét céljaihoz szükséges személyes 
adatok kerülnek feldolgozásra, és 
különösen azt, hogy az adatgyűjtés vagy -
tárolás során az adatok mennyisége és az 
adattárolási időtartam tekintetében sem 
lépik túl az e célokhoz szükséges legkisebb 
mértéket. Ezeknek a mechanizmusoknak 
különösen azt kell biztosítaniuk, hogy a 
személyes adatok alapértelmezett módon 
ne váljanak határozatlan számú egyén 
számára hozzáférhetővé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelező 
intézkedések elfogadásáig a tagállamok 
biztosítják, hogy az egyének 
adatfeldolgozással kapcsolatos védelme 
tekintetében nem állapítanak meg olyan 
kötelező beépített vagy alapértelmezett 
követelményeket a termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek 
akadályozhatják az eszközök 
forgalombahozatalát, valamint a szóban 
forgó termékek és szolgáltatások szabad 
áramlását a tagállamokban és a 
tagállamok között.

Or. en

Indokolás

E módosítás egy módosításcsomag részét képezi, amely annak felismerésére irányul, hogy bár 
a beépített adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem dicséretes elképzelés, a bizottsági 
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javaslat nem eléggé határozott, ugyanakkor a szabad mozgás lehetséges korlátozása 
tekintetében kockázatot hordoz magában. Ezért inkább a szabványosítást alkalmazó 
mechanizmust kell használni az alkalmazandó követelmények harmonizálására és a szabad 
mozgás lehetővé tételére.

Módosítás 329
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti 
megfelelő intézkedésekre és 
mechanizmusokra, különösen az 
ágazatokhoz, termékekhez és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beépített 
adatvédelmi követelményekre vonatkozó 
szempontok és követelmények további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. fr

Indokolás

E rendeletre irányuló javaslat valamennyi ágazatra alkalmazandó, legyen szó akár online, 
akár offline ágazatról. Nem a Bizottság feladata, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a beépített és alapértelmezett adatvédelem terén, mivel ez hátráltathatja a 
technológiai innovációt. A tagállamok felügyelő hatóságai és az Európai Adatvédelmi 
Testület kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy orvosolják az esetleges nehézségeket.

Módosítás 330
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti 

törölve
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megfelelő intézkedésekre és 
mechanizmusokra, különösen az 
ágazatokhoz, termékekhez és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beépített 
adatvédelmi követelményekre vonatkozó 
szempontok és követelmények további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a 23. cikk (1) bekezdésének javasolt változtatásával.

Módosítás 331
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

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. fr

Indokolás

E rendeletre irányuló javaslat valamennyi ágazatra alkalmazandó, legyen szó akár online, 
akár offline ágazatról. A technikai előírások megállapítása nem a Bizottság feladata, mivel ez 
hátráltathatja a technológiai innovációt. A tagállamok felügyelő hatóságai és az Európai 
Adatvédelmi Testület kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy orvosolják az esetleges 
nehézségeket.

Módosítás 332
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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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 aktusokat a 87. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a 23. cikk (1) bekezdésének javasolt változtatásával.

Módosítás 333
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő – amennyiben az 
adatfeldolgozás az ő nevében történik –
köteles olyan adatfeldolgozót választani, 
amely a megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések és eljárások tekintetében 
kellő garanciákat nyújt oly módon, hogy a 
feldolgozás megfelel e rendelet 
követelményeinek, és biztosítja az érintett 
jogainak védelmét, különösen az 
elvégzendő feldolgozást szabályozó 
technikai biztonsági és szervezési 
intézkedések tekintetében, továbbá köteles 
biztosítani az említett intézkedések 
teljesítését.

(1) Az adatkezelő – amennyiben az 
adatfeldolgozás az ő nevében történik és 
olyan adatok feldolgozását érinti, amelyek 
lehetővé tennék, hogy az adatfeldolgozó 
azonosítsa az érintettet – köteles olyan 
adatfeldolgozót választani, amely a 
megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések és eljárások tekintetében 
kellő garanciákat nyújt oly módon, hogy a 
feldolgozás megfelel e rendelet 
követelményeinek, és biztosítja az érintett 
jogainak védelmét, különösen az 
elvégzendő feldolgozást szabályozó 
technikai biztonsági és szervezési 
intézkedések tekintetében, továbbá köteles 
biztosítani az említett intézkedések 
teljesítését. Az adatkezelő továbbra is 
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kizárólagosan felel az e rendeletben 
foglalt követelmények betartásának 
biztosításáért.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a megfelelő névtelenítési technikák miatt az adatfeldolgozó számára az érintett 
azonosítása műszakilag nem lehetséges, a 26. cikk nem alkalmazandó. Az adminisztratív 
terhek csökkentése ösztönzi a hatékony névtelenítési technológiába való beruházást és a 
korlátozott hozzáférésű, szilárd rendszer alkalmazását. Világosan ki kell mondani ebben a 
cikkben azt az alapelvet, amely szerint az adatfeldolgozásért az elsődleges és közvetlen 
felelősség az adatkezelőt terheli.

Módosítás 334
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) másik adatfeldolgozót kizárólag az 
adatkezelő előzetes engedélyével vegyen 
igénybe;

törölve

Or. en

Indokolás

Az az előírás, hogy további feldolgozók igénybevételéhez előzetes engedélyt kell beszerezni az 
adatfeldolgozótól, anélkül ró terhet az adott személyre, hogy a fokozott adatvédelem 
szempontjából egyértelműen hasznos lenne. Ezenkívül nem működik különösen az 
adatfelhőkkel összefüggésben, valamint ha a konkrét további feldolgozók igénybevételéhez 
szükséges előzetes engedélyt kötelező előírásként értelmezik. Ezt a követelményt törölni kell a 
szövegből.

Módosítás 335
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) ha egy adatfeldolgozó az adatkezelő 
nevében dolgoz fel adatokat, az 
adatfeldolgozó köteles beépített 
adatvédelmet és alapértelmezett 
adatvédelmet telepíteni.

Or. en

Módosítás 336
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az adatkezelő olyan 
adatfeldolgozót választ, amely saját 
nyilatkozattal vagy az e rendelet 38. és 39. 
cikkében említett, saját kezdeményezésre 
beszerzett tanúsítvánnyal, címkével vagy 
jelzővel rendelkezik annak igazolására, 
hogy az e rendeletben megállapított 
követelményekre válaszul végrehajtja a 
megfelelő szabványos technikai és 
szervezési intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek egyértelmű ösztönzőket kell kínálnia az adatkezelők és -feldolgozók számára 
annak érdekében, hogy a biztonságot és az adatvédelmet fokozó intézkedésekbe beruházzanak.
Amennyiben az adatkezelők és -feldolgozók az adatok védelme érdekében olyan további 
biztosítékokat javasolnak, amelyek megfelelnek az ágazati előírásoknak vagy azoknál 
szigorúbbak, és ezt bizonyító erejű tanúsítványokkal igazolni tudják, úgy azokra kevésbé 
szigorú követelményeknek kell vonatkozniuk.  Ez különösen a felhőalapú szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók és az ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelők számára jelent 
rugalmasságot és kevesebb terhet.
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Módosítás 337
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi adatkezelő és –feldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője dokumentálja a feladatkörébe 
tartozó összes feldolgozási műveletet.

(1) Valamennyi adatkezelő és -feldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő
képviselője dokumentálja a feladatkörébe 
tartozó összes feldolgozási rendszert és 
eljárást.

Or. fr

Indokolás

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Módosítás 338
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi adatkezelő és -feldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője dokumentálja a feladatkörébe 
tartozó összes feldolgozási műveletet.

(1) Valamennyi adatkezelő és -feldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője dokumentálja a feladatkörébe 
tartozó legfontosabb adatfeldolgozási 
kategóriákat.

Or. en
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Indokolás

A hatékony adatvédelemhez szükséges, hogy a szervezetek kellően dokumentált ismeretekkel 
rendelkezzenek adatfeldolgozási tevékenységükről. Az összes adatfeldolgozási művelet 
dokumentálása azonban aránytalanul nagy terhet ró a szervezetekre. Bürokratikus igények 
kielégítése helyett a dokumentálás célját abban kell meghatározni, hogy segítse az 
adatkezelők és -feldolgozók kötelezettségeinek teljesítését.

Módosítás 339
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A dokumentáció legalább az alábbi 
információt tartalmazza:

(2) A dokumentáció az alábbi információt 
tartalmazza:

Or. fr

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében a dokumentáció részét képező információk jegyzékének 
teljes körűnek kell lennie.

Módosítás 340
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A dokumentáció legalább az alábbi 
információt tartalmazza:

(2) Az alapdokumentáció legalább az 
alábbi információt tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás a (65) preambulumbekezdés és a 28. cikk (1) bekezdése módosításának 
következménye.
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Módosítás 341
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás céljai, beleértve az 
adatkezelő jogos érdekeit, amennyiben a 
feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének f) 
pontján alapul;

c) az adatfeldolgozás általános céljai.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentését egyaránt segíti.

Módosítás 342
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintettek kategóriáinak, valamint a 
rájuk vonatkozó személyes adatok 
kategóriáinak ismertetése;

törölve

Or. fr

Indokolás

A rendelet kettős célt szolgál. E célok a személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása 
és az adatvédelmi szabályokból eredő adminisztratív teher csökkentése. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó számára a 28. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt kötelezettség 
elégséges e kettős cél megvalósításához.

Módosítás 343
Andreas Schwab, Marielle Gallo
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a személyes adatok címzettjei vagy 
címzetti kategóriái, beleértve a jogos 
érdekre hivatkozással a személyes 
adatokat megszerző adatkezelőket;

törölve

Or. fr

Indokolás

A rendelet kettős célt szolgál. E célok a személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása 
és az adatvédelmi szabályokból eredő adminisztratív teher csökkentése. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó számára a 28. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt kötelezettség 
elégséges e kettős cél megvalósításához.

Módosítás 344
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben az adatok harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítása, beleértve a 
harmadik ország és a nemzetközi szervezet 
azonosítását, valamint a 44. cikk (1) 
bekezdésének h) pontja szerinti esetekben 
a megfelelő biztosítékok igazolását;

f) adott esetben a személyes adatok 
harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítása,
valamint a 44. cikk (1) bekezdésének h) 
pontja szerinti esetekben az alkalmazott
biztosítékokra való hivatkozás;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentését egyaránt segíti.

Módosítás 345
Andreas Schwab, Marielle Gallo
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a különböző adatkategóriák törlésére 
vonatkozó határidők általános 
meghatározása;

törölve

Or. fr

Indokolás

A rendelet kettős célt szolgál. E célok a személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása 
és az adatvédelmi szabályokból eredő adminisztratív teher csökkentése. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó számára a 28. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt kötelezettség 
elégséges e kettős cél megvalósításához.

Módosítás 346
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) hatóság, amikor olyan adatokkal 
foglalkozik, amelyek nem minősülnek az e 
rendelet 9. cikke (1) bekezdésében említett 
különleges személyes adatnak.

Or. en

Módosítás 347
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 

törölve
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kiegészítő tevékenységként dolgoz fel.

Or. en

Módosítás 348
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – különösen az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen –
az adatkezelő képviselőjének feladataira 
tekintettel – az (1) bekezdés szerinti 
dokumentációra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében, a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 349
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg az 
(1) bekezdés szerinti dokumentáció 
esetében. E végrehajtási aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

törölve

Or. en
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Módosítás 350
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a 
kockázatok értékelését követően 
végrehajtja az (1) bekezdés szerinti 
intézkedéseket a személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisülése vagy 
véletlen elvesztése elleni védelme, 
valamint a feldolgozás jogellenes 
formáinak, különösen a személyes adatok 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának, 
terjesztésének vagy az azokhoz való 
hozzáférésnek vagy azok 
megváltoztatásának megelőzése
érdekében.

(2) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a 
kockázatok értékelését követően 
végrehajtja az (1) bekezdés szerinti 
intézkedéseket a személyes adatok 
megsértése elleni védelem érdekében.

Or. en

Módosítás 351
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti 
technikai és szervezeti intézkedésekre -
beleértve a technika állásának 
meghatározását -, a konkrét ágazatokra és 
a különleges adatfeldolgozás helyzeteire 
vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el, figyelembe 
véve különösen a technológiai fejlődést és 
a beépített és az alapértelmezett 

törölve
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adatvédelmi megoldásokat, kivéve ha a (4) 
bekezdést kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 352
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti 
technikai és szervezeti intézkedésekre -
beleértve a technika állásának 
meghatározását -, a konkrét ágazatokra és 
a különleges adatfeldolgozás helyzeteire 
vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el, figyelembe 
véve különösen a technológiai fejlődést és 
a beépített és az alapértelmezett 
adatvédelmi megoldásokat, kivéve ha a (4) 
bekezdést kell alkalmazni.

törölve

Or. fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat jelentős számú, felhatalmazáson alapuló jogi aktust irányoz 
elő, ami nem indokolt. Pontosabban, az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó technikai 
intézkedések Bizottság általi elfogadása hátráltathatja a technológiai innovációt. Emellett 
ugyanezen cikk (4) bekezdése végrehajtási jogi aktusok elfogadásáról rendelkezik az (1) és (2) 
bekezdésben megállapított követelmények pontosítása érdekében.

Módosítás 353
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a szükséges esetekben 
végrehajtási jogi aktusok útján pontosan 
meghatározhatja az (1) és (2) bekezdés 
szerinti követelményeket a különböző 
helyzetek, így különösen:

törölve

a) a személyes adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés megelőzése;
b) a személyes adatok jogosulatlan 
közlésének, olvasásának, másolásának, 
módosításának, törlésének vagy 
eltávolításának megelőzése;
c) a feldolgozási műveletek törvényességi 
felülvizsgálatának biztosítása 
tekintetében.
E végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

Or. en

Módosítás 354
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a személyes 
adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül 
értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell 
ellátni, amennyiben arra nem 24 órán 
belül került sor.

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
jelentős megsértése esetén indokolatlan 
késedelem nélkül értesíti a felügyelő 
hatóságot a személyes adatok 
megsértéséről. Az adatok megsértése 
jelentősnek minősül, ha kedvezőtlenül 
érintheti az érintett magánélethez való 
jogát.
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Or. en

Módosítás 355
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a személyes 
adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül 
értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell 
ellátni, amennyiben arra nem 24 órán 
belül került sor.

(1) Az adatkezelő a személyes adatok
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti a felügyelő hatóságot a 
személyes adatok megsértéséről.

Or. en

Indokolás

Az időt nem szabad jogszabályban rögzíteni – ezt a konkrét eset operatív és technikai 
összetettségétől, valamint a szükséges nyomozati és igazságügyi szakértői eljárásoktól kell 
függővé tenni, amelyek célja az adott eset jellegének és nagyságrendjének felderítése. A 
jognak ki kell tartania amellett, hogy az ilyen esetekkel kiemelt sürgősséggel foglalkozzanak, 
a „haladéktalanul” szó pedig kellő nyomatékot ad ennek, ugyanakkor fenntartja a 
pragmatikus rugalmasságot.

Módosítás 356
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a személyes 
adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
olyan megsértése esetén, ami jelentős 
veszélyt jelent a polgárokra nézve,
indokolatlan késedelem nélkül értesíti a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok 
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értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell ellátni, 
amennyiben arra nem 24 órán belül került 
sor.

megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell ellátni, 
amennyiben arra nem 24 órán belül került 
sor.

Or. en

Indokolás

If there are too many reports of trivial breaches, citizens will no longer take care when they 
are notified.Moreover, one should keep in mind that reporting will only come from controllers 
that have so much control of security that they actually realize that there has been a data 
breach. For this reason it is important that only the important data breaches are reported, 
otherwise citizens may get an inaccurate picture of the controllers, it is reassuring to have 
data stored with.It is unrealistic to make a sensible reporting of an important break in less 
than 24 hours. Too quick notification will often result in subsequent adjustments to be issued 
and such announcements would undermine citizens' confidence - especially if there are more 
of these announcements.

Módosítás 357
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a személyes 
adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül 
értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell ellátni, 
amennyiben arra nem 24 órán belül került 
sor.

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a személyes 
adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 72 órán belül 
értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell ellátni, 
amennyiben arra nem 72 órán belül került 
sor.

Or. en

Módosítás 358
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a 
személyes adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül
értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell 
ellátni, amennyiben arra nem 24 órán 
belül került sor.

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
olyan megsértése esetén, amely jelentős 
módon befolyásolja az érintettet, a 
személyes adatok megsértéséről való 
tudomásszerzést követően indokolatlan 
késedelem nélkül értesíti a felügyelő 
hatóságot a személyes adatok 
megsértéséről.

Or. fr

Indokolás

Jogsértés esetén az adatkezelőnek elsősorban arra kell összpontosítania, hogy megtegye a 
jogsértés folytatásának megakadályozását célzó valamennyi megfelelő intézkedést. Az 
illetékes felügyelő hatóság 24 órán belüli értesítésére vonatkozó kötelezettség – amelyhez a 
nem teljesítés esetén kiszabható szankciók kapcsolódnak – a saját céljával ellentétes hatást 
válthat ki. Ezenfelül a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 2012. március 23-i
véleménye értelmében a felügyelő hatóságok túlterhelésének elkerülése érdekében az értesítés 
nem vonatkozhat a jelentéktelen jogsértésekre.

Módosítás 359
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a személyes 
adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül 
értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell ellátni, 
amennyiben arra nem 24 órán belül került 
sor.

(1) Ha a személyes adatok megsértése 
várhatóan súlyosan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül, 
amennyiben lehetséges a személyes adatok 
megsértéséről való tudomásszerzéstől 
számított 24 órán belül értesíti a felügyelő 
hatóságot a személyes adatok 
megsértéséről. A felügyelő hatóság 
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értesítését írásbeli indokolással kell ellátni, 
amennyiben arra nem 24 órán belül került 
sor.

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok megsértésével kapcsolatos értesítési kötelezettség nem járhat aránytalan 
adminisztratív terhekkel az adatkezelőre nézve, aki számára biztosítani kell az elsősorban a 
probléma megoldására összpontosító gyors és hatékony válaszadás lehetőségét. Ezért azokra 
az esetekre kell szorítkozni, amelyek várhatóan súlyosan hátrányosan érintik az érintett 
személyes adatainak és magánéletének védelmét (lásd a (67) preambulumbekezdést).

Módosítás 360
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül, amennyiben lehetséges a személyes 
adatok megsértéséről való 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül
értesíti a felügyelő hatóságot a személyes 
adatok megsértéséről. A felügyelő hatóság 
értesítését írásbeli indokolással kell 
ellátni, amennyiben arra nem 24 órán 
belül került sor.

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
megsértése esetén indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti a felügyelő hatóságot a 
személyes adatok megsértéséről

Or. en

Indokolás

A felügyelő hatóság értesítésére javasolt 24 órás időtartam nem hagy elegendő időt az 
adatkezelőnek arra, hogy teljes körűen felmérje a jogsértés hatását és következményeit, és 
meghatározza a legjobb kárenyhítő tervet. Ezért az adatvédelmi értesítésekkel kapcsolatban a 
2009/136/EK irányelv szóhasználatának alkalmazása helyénvalóbb.

Módosítás 361
Rafał Trzaskowski
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti értesítés 
legalább az alábbiakat tartalmazza:

(3) Az (1) bekezdés szerinti értesítés 
lehetőség szerint az alábbiakat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 362
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdésben említett 
adatsértés megállapítására és az 
adatkezelő és adatfeldolgozó személyes 
adatok megsértéséhez kapcsolódó 
értesítési kötelezettségének különös 
körülményeire vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 363
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság meghatározhatja a 
felügyelő hatóságok ilyen értesítésének 
egységes formanyomtatványait, az 

törölve
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értesítési követelmény teljesítése során 
alkalmazandó eljárásokat, valamint a (4) 
bekezdés szerinti dokumentáció formáját 
és szabályait, beleértve az abban tárolt 
információk törlésére vonatkozó 
határidőket is. E végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

Or. en

Módosítás 364
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, az adatkezelő a 
31. cikk szerinti értesítést követően 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet a személyes adatok 
megsértéséről.

(1) Jelentősen káros személyesadat-sértés 
esetén, amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, a 31. cikk 
szerinti értesítést követően indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről.

Or. en

Módosítás 365
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, az adatkezelő a 

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan súlyosan
hátrányosan érinti az érintett személyes 
adatainak vagy magánéletének védelmét, 
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31. cikk szerinti értesítést követően 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet a személyes adatok 
megsértéséről.

az adatkezelő a 31. cikk szerinti értesítést 
követően indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet a személyes 
adatok megsértéséről.

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok megsértésével kapcsolatos értesítési kötelezettség nem járhat aránytalan 
adminisztratív terhekkel az adatkezelőre nézve, aki számára biztosítani kell az elsősorban a 
probléma megoldására összpontosító gyors és hatékony válaszadás lehetőségét. Ezért azokra 
az esetekre kell szorítkozni, amelyek várhatóan súlyosan hátrányosan érintik az érintett 
személyes adatainak és magánéletének védelmét (lásd a (67) preambulumbekezdést).

Módosítás 366
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak vagy
magánéletének védelmét, az adatkezelő a 
31. cikk szerinti értesítést követően 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet a személyes adatok 
megsértéséről.

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett magánéletének védelmét, az 
adatkezelő a 31. cikk szerinti értesítést 
követően indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet a személyes 
adatok megsértéséről.

Or. en

Módosítás 367
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
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érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, az adatkezelő a 
31. cikk szerinti értesítést követően 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet a személyes adatok 
megsértéséről.

érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, az adatkezelő a 
31. cikk szerinti értesítést követően, az 
adatsértésről való tudomásszerzéstől 
számított 72 órán belül tájékoztatja az 
érintettet a személyes adatok 
megsértéséről.

Or. en

Módosítás 368
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, az adatkezelő a 
31. cikk szerinti értesítést követően 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet a személyes adatok 
megsértéséről.

(1) Amennyiben a személyes adatok 
megsértése várhatóan hátrányosan érinti az 
érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, többek között 
személyazonosság-lopás, 
személyazonossággal való visszaélés, 
fizikai károkozás, súlyos sértés vagy 
hírnévrontás útján, az adatkezelő a 31. 
cikk szerinti értesítést követően 
indokolatlan késedelem nélkül, 72 órán 
belül világosan és átfogóan tájékoztatja az 
érintettet a személyes adatok 
megsértéséről.

Or. en

Módosítás 369
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mentességet kell engedélyezni az 
adatvédelmi rendelkezések alól, 
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amennyiben kifinomult titkosítást 
alkalmaztak vagy megfelelő 
intézkedéseket hoztak az érintettek 
kártalanítására. 

Or. en

Módosítás 370
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett (1) bekezdés szerinti 
ismertetnie kell a személyes adat 
megsértésének jellegét, és tartalmaznia kell 
legalább a 31. cikk (3) bekezdésének b) és 
c) pontjában előírt tájékoztatást és 
javaslatot.

(2) Az érintett (1) bekezdés szerinti 
ismertetnie kell a személyes adat 
megsértésének jellegét, és tartalmaznia kell 
legalább a 31. cikk (3) bekezdésének b), c) 
és d) pontjában előírt tájékoztatást és 
javaslatot.

Or. en

Módosítás 371
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyes adatok megsértéséről nem 
szükséges értesíteni az érintettet, ha az 
adatkezelő a felügyelő hatóság által 
elfogadott módon igazolja, hogy a 
megfelelő technológiai védelmi 
intézkedéseket végrehajtotta, és az említett 
intézkedéseket alkalmazták az adatok 
megsértésével érintett adatokra. Az ilyen 
technológiai védelmi intézkedéseknek 
értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat 
az azokhoz való hozzáféréshez engedéllyel 
nem rendelkező személyek számára.

(3) A személyes adatok megsértéséről nem 
szükséges értesíteni az érintettet, ha az 
adatok megsértése nem jelent jelentős 
veszélyt a polgárokra nézve és az 
adatkezelő a felügyelő hatóság által 
elfogadott módon igazolja, hogy a 
megfelelő technológiai védelmi 
intézkedéseket végrehajtotta, és az említett 
intézkedéseket alkalmazták az adatok 
megsértésével érintett adatokra. Az ilyen 
technológiai védelmi intézkedéseknek 
értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat 
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az azokhoz való hozzáféréshez engedéllyel 
nem rendelkező személyek számára.

Or. en

Módosítás 372
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az személyes adatokat várhatóan 
hátrányosan érintő, az (1) bekezdés 
szerinti jogsértés körülményeire 
vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 373
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság meghatározhatja az 
érintett számára nyújtandó, az (1) 
bekezdés szerinti értesítés formátumát, 
valamint az említett értesítés 
alkalmazására vonatkozó eljárásokat. E 
végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

törölve

Or. en
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Módosítás 374
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek jellegük, alkalmazási területük 
vagy céljaik tekintetében különleges 
kockázatot jelentenek az érintettek jogaira 
és szabadságaira nézve, az adatkezelő vagy 
az adatkezelő nevében eljáró 
adatfeldolgozó elvégzi e tervezett 
adatfeldolgozási műveletek személyes 
adatok védelme tekintetében várható 
hatásának vizsgálatát.

(1) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek jellegük, alkalmazási területük 
vagy céljaik tekintetében különleges 
kockázatot jelentenek az érintettek jogaira 
és szabadságaira nézve, vagy amennyiben 
az adatfeldolgozás a közszféra 
infrastrukturális projektjének keretében 
történik, az adatkezelő vagy az adatkezelő 
nevében eljáró adatfeldolgozó elvégzi e 
tervezett adatfeldolgozási műveletek 
személyes adatok védelme tekintetében 
várható hatásának vizsgálatát.

Or. en

Módosítás 375
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek jellegük, alkalmazási területük 
vagy céljaik tekintetében különleges 
kockázatot jelentenek az érintettek jogaira 
és szabadságaira nézve, az adatkezelő vagy 
az adatkezelő nevében eljáró 
adatfeldolgozó elvégzi e tervezett 
adatfeldolgozási műveletek személyes 
adatok védelme tekintetében várható 
hatásának vizsgálatát.

(1) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek jellegük, alkalmazási területük 
vagy céljaik tekintetében különleges 
kockázatot jelentenek az érintettek jogaira 
és szabadságaira nézve, az adatkezelő vagy 
az adatkezelő nevében eljáró 
adatfeldolgozó elvégzi e tervezett 
adatfeldolgozási műveletek személyes 
adatok védelme tekintetében várható 
hatásának vizsgálatát, kivéve ha a szóban 
forgó tevékenységek nem jelentenek 
veszélyt az érintett magánéletének 
védelmére.
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Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálatok opcionálissá tétele mentesíti azon adatkezelőket és -feldolgozókat az 
indokolatlan kötelezettségek alól, akiknek tevékenysége nem jelent veszélyt az érintett 
magánéletének védelmére. Ez a rendelkezés a 79. cikk módosításaival együtt fejti ki hatását –
azzal, hogy olyan választási lehetőséget nyújt, hogy a hatásvizsgálat csak az egyik figyelembe 
veendő tényező legyen a közigazgatási szankciókról való döntés során.

Módosítás 376
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges 
kockázatokat különösen a következő 
feldolgozási műveletek jelentik:

(2) Az (1) bekezdés szerinti különleges 
kockázatokat a következő feldolgozási 
műveletek jelentik:

Or. fr

Indokolás

A 33. cikk (2) bekezdése csak általánosan határozza meg azon adatfeldolgozások jegyzékét, 
amelyek esetében hatásvizsgálatot kell végezni. Az arányosság elvének tiszteletben tartása és 
a jogbiztonság érdekében a jegyzéknek teljes körűnek kell lennie.

Módosítás 377
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szexuális életre, egészségre, fajra vagy 
etnikai származásra vagy az egészségügyi 
ellátás nyújtására, járványügyi kutatásokra 
vagy mentális vagy fertőző betegségekre 
irányuló felmérésekre vonatkozó 
információk, amennyiben az adatok 
feldolgozására meghatározott egyénekre 

b) a szexuális életre, egészségre, politikai 
véleményre, vallási meggyőződésre, 
büntetőítéletekre, fajra vagy etnikai 
származásra vagy az egészségügyi ellátás 
nyújtására, járványügyi kutatásokra vagy 
mentális vagy fertőző betegségekre 
irányuló felmérésekre vonatkozó 



PE500.411v01-00 178/224 AM\917991HU.doc

HU

széles körben vonatkozó intézkedések vagy 
döntések meghozatala érdekében kerül sor;

információk, amennyiben az adatok 
feldolgozására meghatározott egyénekre 
széles körben vonatkozó intézkedések vagy 
döntések meghozatala érdekében kerül sor;

Or. en

Módosítás 378
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálat legalább a tervezett 
adatfeldolgozási műveletek általános 
leírását, az érintettek jogaira és 
szabadságaira vonatkozó kockázatok 
vizsgálatát, a kockázatok kezelésére 
tervezett intézkedéseket, a személyes 
adatok védelmét és az e rendelettel való 
összhang igazolását szolgáló 
biztosítékokat, biztonsági intézkedéseket és 
mechanizmusokat tartalmazza, figyelembe 
véve az érintettek és más személyek jogait 
és jogos érdekeit.

(3) A vizsgálat legalább a tervezett 
adatfeldolgozási műveletek általános 
leírását, az érintettek jogaira és 
szabadságaira vonatkozó kockázatok 
vizsgálatát, a kockázatok kezelésére 
tervezett intézkedéseket, a személyes 
adatok védelmét és az e rendelettel való 
összhang igazolását szolgáló 
biztosítékokat, biztonsági intézkedéseket és 
mechanizmusokat tartalmazza, figyelembe 
véve az érintettek és más személyek jogait 
és jogos érdekeit, valamint azokat a 
korszerű technológiákat és módszereket, 
amelyek fokozhatják a polgárok 
magánéletének védelmét.

Or. en

Módosítás 379
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adatkezelő a kereskedelmi érdekek 
vagy a közérdek védelme vagy a 
feldolgozási műveletek biztonságának 

törölve
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sérelme nélkül kikéri az érintettek vagy 
képviselőik véleményét a tervezett 
adatfeldolgozásról.

Or. fr

Indokolás

Aránytalannak tűnik azon általános kötelezettség adatkezelő számára való előírása, hogy az 
érintett ágazattól függetlenül valamennyi adatfeldolgozás előtt folytasson konzultációt az 
érintettel.

Módosítás 380
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adatkezelő a kereskedelmi érdekek 
vagy a közérdek védelme vagy a 
feldolgozási műveletek biztonságának 
sérelme nélkül kikéri az érintettek vagy 
képviselőik véleményét a tervezett 
adatfeldolgozásról.

törölve

Or. en

Módosítás 381
Morten Løkkegaard

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 

törölve
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alkalmazni, kivéve, ha a tagállamok 
szükségesnek tartják ilyen hatásvizsgálat 
elvégzését a feldolgozási tevékenységet 
megelőzően.

Or. en

Módosítás 382
Malcolm Harbour

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, vagy amennyiben az adatok 
feldolgozását közszolgáltatási feladatok 
ellátásával megbízott más szerv végzi, 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.

Or. en

Indokolás

Az adatokkal kapcsolatos hatásvizsgálatra vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében a 
nyújtott szolgáltatás jellege, nem pedig a szolgáltatást nyújtó szervezet jellege legyen a döntő 
szempont. Gyakran megbíznak például magánszervezeteket közszolgáltatási feladatok 
ellátásával.  Egyetlen megközelítésnek kell lennie a közszolgáltatások ellátásában –
függetlenül attól, hogy a szóban forgó szolgáltatást nyújtó szerv hatóság vagy szerv, vagy 
pedig szerződött magánszervezet.

Módosítás 383
Rafał Trzaskowski
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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

Módosítás 384
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés

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 aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

törölve

Or. en
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Módosítás 385
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés a) pontja szerinti 
különleges kockázatok magas szintjének 
meghatározására vonatkozó szempontok 
és követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 386
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
állapíthat meg az (1) és (2) bekezdés 
szerinti előzetes engedélyek és 
konzultációk, valamint a felügyelő 
hatóságok (6) bekezdés szerinti 
tájékoztatása esetében. E végrehajtási 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

törölve

Or. en

Módosítás 387
Malcolm Harbour



AM\917991HU.doc 183/224 PE500.411v01-00

HU

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 adatkezelőnek és az 
adatfeldolgozónak adatvédelmi tisztviselőt 
kell kijelölnie minden olyan esetben, 
amikor:

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölését nem kell ösztönözni, de nem is kell kötelezővé tenni, 
hiszen ez aránytalan pénzügyi és adminisztratív kötelezettségeket róna azon szervezetekre, 
amelyek tevékenysége nem jelent jelentős veszélyt az érintett magánéletének védelmére. Ez a 
módosítás az ECR által a 79. cikkhez benyújtott módosításokhoz kapcsolódik, amelyek 
biztosítják, hogy az adatvédelmi hatóságok a közigazgatási szankciókról való döntés során 
vegyék figyelembe az adatvédelmi tisztviselő meglétét vagy hiányát, és felhatalmazza az 
adatvédelmi hatóságokat, hogy az igazgatási szankció részeként jelöljenek ki adatvédelmi 
tisztviselőket.

Módosítás 388
Josef Weidenholzer

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 
adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki a 
mindenkori munkavállalói 
érdekképviselet bevonásával minden olyan 
esetben, amikor:

Or. de

Módosítás 389
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a feldolgozást legalább 250 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás 
végzi;

törölve

Or. en

Módosítás 390
Josef Weidenholzer

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

törölve

Or. de

Módosítás 391
Josef Weidenholzer

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 
által végzett adatfeldolgozás, valamint az 
általuk feldolgozott személyes adatok 
tekintetében megkövetelt védelem 
határozza meg.

(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 
által végzett adatfeldolgozás, valamint az 
általuk feldolgozott személyes adatok 
tekintetében megkövetelt védelem 
határozza meg. Az adatvédelmi tisztviselő 
számára feladatai teljesítéséhez megfelelő 
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munkaidőt és infrastruktúrát kell 
rendelkezésre bocsátani.

Or. de

Módosítás 392
Rafał Trzaskowski

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

Módosítás 393
Morten Løkkegaard

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.

(7) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt legalább 2 éves 
időtartamra jelöli ki. Az adatvédelmi 
tisztviselő további időtartamra ismételten 
kijelölhető.

Or. en
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Indokolás

A személyzet más tagjaihoz hasonlóan az adatvédelmi tisztviselő felmentését is lehetővé kell 
tenni, ha nem teljesíti a vezetés által meghatározott feladatokat. A vezetés dönt arról, hogy 
elégedett-e az alkalmazott személlyel.

Módosítás 394
Josef Weidenholzer

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.

(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 és azt követően csak 
akkor lehet felmenteni, ha már nem felel 
meg a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeknek. Az adatvédelmi tisztviselő 
esetében magasabb szintű felmondási 
védelemnek kell érvényben lennie.

Or. de

Módosítás 395
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az érintettek az adataik 
feldolgozásához kapcsolódó valamennyi 
ügyben jogosultak kapcsolatba lépni az 
adatvédelmi tisztviselővel, és az e rendelet 
szerinti jogok gyakorlását kérni.

(10) Az érintettek az e rendelet szerinti 
jogok gyakorlásához kapcsolódó 
valamennyi ügyben jogosultak kapcsolatba 
lépni az adatvédelmi tisztviselővel.

Or. en
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Módosítás 396
Rafał Trzaskowski

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 397
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a 
feladatokat és kötelezettségeket 
függetlenül látja el, és azok ellátásával 
kapcsolatosan senkitől nem fogad el 
utasításokat. Az adatvédelmi tisztviselő 
közvetlenül az adatkezelő vagy -feldolgozó 
vezetésének tesz jelentést.

(2) Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül 
az adatkezelő vagy -feldolgozó 
vezetésének tesz jelentést.

Or. en

Indokolás

A vezetésnek mindig rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy utasításokat adjon a 
személyzetnek, köztük az adatvédelmi tisztviselőnek, és az adatvédelmi tisztviselő a vezetéstől 
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függetlenül nem járhat el. Egy szervezetben a vezetés felel MINDEN tevékenységért, így az 
adatvédelemért is. Ahhoz, hogy ez a jövőben is így legyen, a vezetőknek tudniuk kell utasítani 
az adatvédelmi tisztviselőt, és elejét kell venniük annak, hogy az adatvédelmi tisztviselő 
egyedül járjon el.

Módosítás 398
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó csak abban az esetben 
továbbíthat személyes adatokat harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére, ha a személyes adatok védelme 
tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján.

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó csak abban az esetben 
továbbíthat személyes adatokat harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére, ha a személyes adatok védelme 
tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján, továbbá 
indokolt esetben hatásvizsgálatnak 
megfelelően, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó biztosította, hogy az 
adatok harmadik országbeli címzettje 
magas szintű adatvédelmet tart fenn.

Or. en

Indokolás

Az ECR által benyújtott módosításokkal összhangban, amelyek célja az adatkezelők magas 
szintű adatvédelemre való ösztönzése azzal, hogy opcionális hatásvizsgálat lefolytatására 
biztatják őket.

Módosítás 399
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az a) és b) pont szerint elfogadott, az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó és az 
adatok harmadik országbeli címzettje 
között érvényes általános adatvédelmi 
előírások, többek között a harmadik 
országbeli címzettnek történő 
adattovábbításokra vonatkozó általános 
feltételek;

Or. en

Indokolás

A Parlamentnek az adatvédelmi csomag reformjával foglalkozó tematikus főosztálya által 
készített tanulmány rámutat, hogy a javasolt rendelet értelmében az általános előírások nem 
terjednek ki az adatfeldolgozók és a további feldolgozók közötti megállapodásokra. Ez a rés 
az uniós cégek számára, valamint új technológiák elindítása szempontjából jelentős hátrányt 
jelenthet. Ez a módosítás be kívánja tömni ezt a rést.

Módosítás 400
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben a továbbítás 
előtt már közzétették a személyes adatokat 
a harmadik országban, amennyiben az 
adatkezelő vagy -feldolgozó az
adattovábbítás vagy az adattovábbítás-
sorozat minden körülményét megvizsgálta, 
és e vizsgálat alapján szükség szerint 
megfelelő biztosítékokat hozott létre a 
személyes adatokra tekintettel.

Or. en
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Módosítás 401
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a „fontos közérdek” (1) bekezdés d) 
pontja szerinti fogalma, valamint az (1) 
bekezdés h) pontja szerinti megfelelő 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 402
Andreas Schwab, Marielle Gallo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintett vagy a 73. cikk (2) 
bekezdésében említett szerv, szervezet vagy 
egyesület által benyújtott panasz esetén a 
panasz benyújtása szerinti tagállam 
felügyelő hatósága jár el. Ez a felügyelő 
hatóság rendelkezik hatáskörrel a szóban 
forgó panasz elbírálására. A (2) 
bekezdésben foglaltak sérelme nélkül 
szintén e hatóság hatáskörébe tartozik az 
adatkezelő vagy -feldolgozó feldolgozási 
tevékenységeinek felügyelete.

Or. fr

Indokolás

A „fő hatóság” elvét bevezető 51. cikk e rendelet kulcsfontosságú rendelkezése. 
Mindazonáltal a polgárok számára egyértelművé kell tenni azt, hogy milyen hatáskörrel 
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rendelkezik a felügyelő hatóság, amelyhez panaszukat benyújtják.

Módosítás 403
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül 
sor, és az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egynél több tagállamban telepedett le, az
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

(2) A több tagállamban letelepedett 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeinek keretében az adatkezelő 
vagy -feldolgozó minden tagállamban 
végzett feldolgozási tevékenységének 
felügyeletére az adatkezelő vagy -
feldolgozó fő szervezete szerinti tagállam
felügyelő hatósága illetékes. Ez a 
felügyelő hatóság köteles együttműködni 
az egyéb felügyelő hatóságokkal és a 
Bizottsággal az e rendelet VII. fejezetében 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Tisztázni kell, hogy abban az esetben, ha az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél több 
tagállamban telepedett le, a fő hatóság nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, és együtt 
kell működnie az egyéb érintett felügyelő hatóságokkal és az Európai Bizottsággal.

Módosítás 404
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 51. cikk (2) bekezdésétől eltérően 
abban az esetben, ha a személyes adatok 
feldolgozását elsősorban nem a fő 
szervezet, hanem az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az Európai Unió területén 
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található valamely másik szervezete végzi, 
akkor az adatfeldolgozásért e másik 
szervezet helye szerinti tagállam felügyelő 
hatósága felel. Az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül ugyanakkor a fő szervezet 
kiegészítő nyilatkozatot tesz a fő szervezet 
szerinti tagállam felügyelő hatóságánál, 
amennyiben ez utóbbi ezt előírja.

Or. fr

Indokolás

Míg a fő létesítmény könnyen felügyelheti a több országot lefedő adatfeldolgozásokat, 
amelyeknek egy központosított jelentéstételt követően egyetlen hatóság hatáskörébe kell 
tartozniuk, az egyes nemzeti felügyelő hatóságok hatáskörének ki kell terjednie a 
leányvállalatok által decentralizált módon zajló és a fő szervezet által nehezen irányítható 
nemzeti adatfeldolgozásokra.

Módosítás 405
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet.

Or. fr

Indokolás

E kiegészítő határidő nem tűnik ésszerűnek.
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Módosítás 406
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az 
érintettek érdekeire vonatkozó kellően 
indokolt rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság a 87. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárással összhangban azonnali hatállyal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el. E végrehajtási jogi aktusok 
hatálya nem haladhatja meg a 12 
hónapot.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bizottság ezen előjoga veszélyezteti a felügyelő hatóságok függetlenségét.

Módosítás 407
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál, ha 
megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellentétes e 
rendelettel.

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál, ha 
megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellentétes e 
rendelettel. A panasz nem járhat 
költséggel az érintett számára.

Or. en
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Módosítás 408
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek 
védelme, és amelyet valamely tagállam 
jogának megfelelően hoztak létre, egy 
vagy több érintett nevében eljárva, 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál 
jogosult a panaszemelésre, ha megítélése 
szerint az érintett személyes adatainak 
feldolgozása következtében megsértették 
annak e rendelet szerinti jogait.

törölve

Or. fr

Módosítás 409
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek 
védelme, és amelyet valamely tagállam 
jogának megfelelően hoztak létre, egy vagy 
több érintett nevében eljárva, bármely 
tagállam felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amely nem egy egyén 
nevében, hanem a köz érdekében jár el, és 
amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

Or. en
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Módosítás 410
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes vagy jogi személy 
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó 
döntései ellen bírósági jogorvoslatot 
igénybe venni.

(1) Minden természetes vagy jogi személy, 
köztük minden adatkezelő és -feldolgozó
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó 
vagy őt érintő döntései ellen bírósági 
jogorvoslatot igénybe venni.

Or. en

Indokolás

E módosítás alapvetően fontos azon alapelv pontosítása érdekében, hogy az adatkezelők 
bírósági jogorvoslatért folyamodhatnak, ha a határozat érinti őket – még akkor is, ha rájuk 
közvetlenül nem is vonatkozik a nemzeti hatóság által hozott határozat.

Módosítás 411
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintettre egy másik 
tagállam felügyelő hatóságának 
határozata vonatkozik, mint amelyikben 
szokásos tartózkodási helye van, az 
érintett kérheti a szokásos tartózkodási 
hely szerinti tagállam felügyelő hatóságát, 
hogy nevében indítson eljárást a másik 
tagállam felügyelő hatóságával szemben.

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez a lehetőség nem biztosít hozzáadott értéket a polgárok számára, és veszélyezteti a 
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felügyelő hatóságoknak az egységességi mechanizmus keretében való jó együttműködését.

Módosítás 412
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

törölve

Or. fr

Módosítás 413
Christian Engström

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74., 75. 
és 77. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

Or. en

Módosítás 414
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 

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

rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként vagyoni vagy 
nem vagyoni kárt szenvedett, az 
elszenvedett károkért az adatkezelővel 
vagy -feldolgozóval szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en

Módosítás 415
Catherine Stihler

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 kárt szenvedett, az 
elszenvedett károkért és érzelmi 
sérülésekért az adatkezelővel vagy -
feldolgozóval szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en

Módosítás 416
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azt a személyt vagy vállalkozást, 
amelyről ismert, hogy megsértette e 
rendelet rendelkezéseit, például azzal, 
hogy meg nem engedett módon hozzáfért 
munkavállalók személyes adataihoz 
annak érdekében, hogy feketelistát 
állítson össze vagy kizárja e 
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munkavállalókat a foglalkoztatásból, az 
összes jogi eljárás lezárulásáig és a 
sértetteknek járó kártérítés teljes összegű 
kifizetéséig ki kell zárni az uniós 
támogatásokból és finanszírozásból, 
valamint más – uniós, nemzeti vagy 
hatósági szintű – közbeszerzési 
szerződésekre irányuló pályázatból.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek egyértelművé kell tennie, hogy az adatvédelmi szabályok vállalatok általi 
megsértése nem marad büntetlenül, és az uniós forrásokhoz való hozzáférésüket mindaddig 
letiltják, amíg ilyen magatartást tanúsítanak.

Módosítás 417
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Valamennyi illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

Or. en

Indokolás

Az „egyablakos ügyintézés” elvével összhangban ez a módosítás biztosítja, hogy ugyanazon 
jogsértésért több adatvédelmi hatóság ne tudjon szankciót kiszabni.

Módosítás 418
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Az 51. cikkel összhangban illetékes 
felügyelő hatóság hatáskörrel rendelkezik e 
cikknek megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

Or. en

Módosítás 419
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a természetes vagy 
jogi személy felelősségének szintjére és az 
e személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a személyes adatok 
különleges kategóriáira, a természetes 
vagy jogi személy felelősségének szintjére 
és az e személy által korábban 
megvalósított jogsértésekre, a 23. cikk 
szerint alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

Or. fr

Indokolás

A kiszabott bírság összegének megállapításakor azt is figyelembe kell venni, hogy „érzékeny 
adatokról” van-e szó.
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Módosítás 420
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a természetes vagy 
jogi személy felelősségének szintjére és az 
e személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a szóban forgó adatok
érzékenységére, a jogsértés szándékos 
vagy gondatlan jellegére, a jogsértéssel 
keletkezett kár vagy veszély mértékére, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított jogsértésekre, 
a 23. cikk szerint alkalmazott technikai és 
szervezeti intézkedésekre és eljárásokra, 
valamint a felügyelő hatóságokkal a 
jogsértés orvoslása érdekében 
megvalósított együttműködés szintjére. Az 
adatvédelmi hatóság indokolt esetben 
felhatalmazást kap arra, hogy előírja 
adatvédelmi tisztviselő kijelölését, ha a 
szerv, szervezet vagy egyesület nem kívánt 
adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szándékos vagy felelőtlen jogsértések a pusztán 
gondatlan cselekményeknél jelentősebb szankciót vonjanak maguk után.  A közigazgatási 
szankciókkal kapcsolatos módosításcsomag azt kívánja biztosítani, hogy a szankció arányos 
legyen a magatartással, és a legsúlyosabb szankciókat a legsúlyosabb felróható magatartások 
számára tartsák fenn. Az adatvédelmi hatóság adatvédelmi tisztviselő kijelölésére irányuló 
jogkörének is az a célja, hogy biztosítsa a szankciók arányosságát.

Módosítás 421
Malcolm Harbour
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Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közigazgatási bírság (4)–(6) 
bekezdésben megállapított magasabb 
összegének kiszabását megalapozó 
súlyosbító tényezők közé tartoznak 
különösen az alábbiak:
i. az alkalmazandó jogszabályok felelőtlen 
figyelmen kívül hagyásával elkövetett 
ismételt jogsértések;
ii. a végrehajtási eljárás során az 
együttműködés megtagadása vagy a 
végrehajtási eljárás akadályozása;
iii. szándékos, súlyos és várhatóan 
jelentős kárt okozó jogsértések;
iv. adatvédelmi hatásvizsgálat 
lefolytatásának elmulasztása;
v. adatvédelmi tisztviselő kijelölésének 
mellőzése.

Or. en

Módosítás 422
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A közigazgatási bírság (4)–(6) 
bekezdésben megállapított alacsonyabb 
összegének kiszabását megalapozó enyhítő 
tényezők közé tartoznak az alábbiak:
i. a természetes vagy jogi személy 
intézkedéseket hozott a vonatkozó 
kötelezettségek betartása céljából;
ii. valós bizonytalanság áll fenn azzal 
kapcsolatban, hogy a tevékenység a 
vonatkozó kötelezettségekbe ütközött-e;
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iii. a jogsértés tudomásszerzést követő 
azonnali megszüntetése;
iv. együttműködés a végrehajtási 
eljárásokkal;
v. az adatvédelmi hatásvizsgálatot 
lefolytatták;
v. az adatvédelmi tisztviselőt kijelölték.

Or. en

Módosítás 423
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és 
mellőzhető a szankció kiszabása, 
amennyiben:

(3) A felügyelő hatóság írásbeli 
figyelmeztetést bocsáthat ki szankció 
kiszabása nélkül. A felügyelő hatóság 
ismételten elkövetett és szándékos 
jogsértés esetén 1 000 000 euróig terjedő 
vagy vállalkozások esetében legfeljebb a 
vállalkozás éves világméretű forgalmának 
2%-át elérő bírságot szabhat ki.

Or. fr

Indokolás

Továbbra is meg kell határozni a felügyelő hatóságok által kiszabható bírság maximális 
összegét, amely legfeljebb az 1 millió eurót vagy vállalkozások esetében éves világméretű 
forgalmuk 2%-át érheti el. Mindamellett meg kell őrizni a felügyelő hatóságok függetlenségét, 
amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdése rögzít. Ezenfelül az 
egységességi mechanizmus és különösen az 58. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak 
hozzájárulhatnak a közigazgatási szankciókra vonatkozó összehangolt uniós szakpolitika 
kialakításához.

Módosítás 424
Morten Løkkegaard
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Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet teljes körű betartása 
esetén szankció nem alkalmazható.

Or. en

Módosítás 425
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy

törölve

Or. fr

Indokolás

Továbbra is meg kell határozni a felügyelő hatóságok által kiszabható bírság maximális 
összegét, amely legfeljebb az 1 millió eurót vagy vállalkozások esetében éves világméretű 
forgalmuk 2%-át érheti el. Mindamellett meg kell őrizni a felügyelő hatóságok függetlenségét, 
amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdése rögzít. Ezenfelül az 
egységességi mechanizmus és különösen az 58. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak 
hozzájárulhatnak a közigazgatási szankciókra vonatkozó összehangolt uniós szakpolitika
kialakításához.

Módosítás 426
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 

törölve
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személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en

Módosítás 427
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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.

törölve

Or. fr

Indokolás

Továbbra is meg kell határozni a felügyelő hatóságok által kiszabható bírság maximális 
összegét, amely legfeljebb az 1 millió eurót vagy vállalkozások esetében éves világméretű 
forgalmuk 2%-át érheti el. Mindamellett meg kell őrizni a felügyelő hatóságok függetlenségét, 
amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdése rögzít. Ezenfelül az 
egységességi mechanizmus és különösen az 58. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak 
hozzájárulhatnak a közigazgatási szankciókra vonatkozó összehangolt uniós szakpolitika 
kialakításához.

Módosítás 428
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 0,5%-át, azzal 

törölve
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szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:
a) nem hozza létre az érintettek 
kérelmeihez kapcsolódó 
mechanizmusokat, vagy az érintetteknek 
nem válaszol haladéktalanul, vagy nem a 
megfelelő formátumban, a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint;
b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;

Or. fr

Indokolás

Lásd a 79. cikk (3) bekezdését.

Módosítás 429
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 430
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 0,5 %-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 431
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) [...] törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd a 79. cikk (3) bekezdését.

Módosítás 432
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en
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Módosítás 433
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 434
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) [...] törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd a 79. cikk (3) bekezdését.

Módosítás 435
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz azzal szemben, 
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legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 436
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 437
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a munkavállalók vagy lehetséges 
munkavállalók személyes adatait arra 
használja fel, hogy e munkavállalókból 
feketelistát állítson össze, átvilágítsa vagy 
kizárja e munkavállalókat a jövőbeli 
foglalkoztatásból

Or. en

Indokolás

A munkavállalók vagy lehetséges munkavállalók személyes adataihoz (sok esetben, de nem 
kizárólag szakszervezeti kötődésükkel és tevékenységükkel kapcsolatos adataikhoz) való 
jogellenes hozzáférés és az ezen adatokkal való visszaélés, amelynek célja e munkavállalók 
feketelistázása, a jövőbeni foglalkoztatásból való kizárása vagy olyan egyéb intézkedés, amely 
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adott esetben akadályozhatja munkájukat és/vagy jelentős hatással lehet jövőbeni munkájukra 
és karrierjükre, e munkavállalók alapjogainak – magánélethez való jogának és egyesülési 
szabadságának – súlyos megsértése, amely a legsúlyosabb szankciót vonja maga után.

Módosítás 438
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének aktualizálása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd a 79. cikk (3) bekezdését.

Módosítás 439
Mitro Repo

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 a biztosítási célú ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.



PE500.411v01-00 210/224 AM\917991HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

E cikk hatályának valamennyi biztosítási célra – azaz az egészség-, élet- és 
balesetbiztosításra, a felelősségbiztosításra és a viszontbiztosításra – történő 
egészségügyiadat-gyűjtésre és -feldolgozásra ki kell terjednie.

Módosítás 440
Morten Løkkegaard

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 
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 a tagállamok 
jogszabályban vagy a munkáltatók és 
munkavállalók közötti kollektív 
megállapodásban 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, a büntetőítéletek tekintetében, 
valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
jogok és juttatások egyéni vagy kollektív 
gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 441
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül 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, 
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 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. E rendeletnek 
az 5. cikkben foglalt elveknek megfelelően
tiszteletben kell tartania a munkavállalói 
adatfeldolgozás decentralizált 
szabályozása tekintetében e rendelettel 
összhangban kötött kollektív 
megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 442
Anna Hedh

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 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 

(1) A tagállamok a nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban 
jogszabályban meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő munkaerő-piaci feldolgozását, 
különösen, de nem kizárólag a toborzás, a 
munkaszerződés teljesítése, beleértve a 
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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.

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 443
Anna Hedh

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 444
Anna Hedh

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 

(3) E rendelet elismeri a szociális 
partnerek szerepét. Azon tagállamokban, 
ahol a munkaerő-piaci felekre hagyták a 
munkabérek és más munkafeltételek 
kollektív megállapodásokkal történő 
szabályozását, a 6. cikk (1) bekezdése f) 



AM\917991HU.doc 213/224 PE500.411v01-00

HU

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

pontjának alkalmazása során a szociális 
partnerek kollektív megállapodások 
alapján fennálló jogait és kötelezettségeit 
különösen figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 445
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok – az e cikk (1) és (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések, 
valamint az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának tiszteletben tartása mellett –
egyedi intézkedéseket fogadhatnak el 
személyes adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos célból történő 
feldolgozásának szabályozására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 446
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 83. cikk (3a) bekezdése szerint 
egyedi intézkedéseket elfogadó 
tagállamnak a 91. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott napot megelőzően 
tájékoztatnia kell a Bizottságot az
elfogadott intézkedésekről, továbbá 
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 
Bizottságot az intézkedésekkel kapcsolatos 
későbbi változásokról.
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Or. en

Módosítás 447
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (3) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 15. cikk (3) bekezdésben, 17. 
cikk (9) bekezdésben, 20. cikk (6) 
bekezdésben, 22. cikk (4) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 26. cikk (5) 
bekezdésben, 28. cikk (5) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
hatásköre az e rendelet hatálybalépésének
időpontjától számított határozatlan időre 
szól.

Or. fr

Módosítás 448
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 

(2) A Bizottság 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (3) bekezdésben, 12. cikk (5) 
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bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (9) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

Or. fr

Indokolás

A jogos érdeket meghatározó jogszabályszövegek egyértelműek, és e tárgyban állandó 
ítélkezési gyakorlat alakult ki. Ezért nincs szükség felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az (1) bekezdés f) pontjában foglalt feltételek meghatározása érdekében. A 
gyermekek személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás kérdéséről e rendelet 
8. cikke rendelkezik.

Módosítás 449
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (9) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 26. cikk (5) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3)
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bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

Or. en

Módosítás 450
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (5) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (3) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
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az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. fr

Módosítás 451
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (5) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (3) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (5) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 15. cikk (3) bekezdésben, 17. 
cikk (3) bekezdésben, 20. cikk (6) 
bekezdésben, 22. cikk (4) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 26. cikk (5) 
bekezdésben, 28. cikk (5) bekezdésben, 30. 
cikk (3) bekezdésben, 31. cikk (5) 
bekezdésben, 32. cikk (5) bekezdésben, 33. 
cikk (6) bekezdésben, 34. cikk (8) 
bekezdésben, 35. cikk (11) bekezdésben, 
37. cikk (2) bekezdésben, 39. cikk (2) 
bekezdésben, 43. cikk (3) bekezdésben, 44. 
cikk (7) bekezdésben, 79. cikk (6) 
bekezdésben, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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érvényességét. érvényességét.

Or. fr

Indokolás

A jogos érdeket meghatározó jogszabályszövegek egyértelműek, és e tárgyban állandó 
ítélkezési gyakorlat alakult ki. Ezért nincs szükség felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az (1) bekezdés f) pontjában foglalt feltételek meghatározása érdekében. A
gyermekek személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás kérdéséről e rendelet 
8. cikke rendelkezik.

Módosítás 452
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (5) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (3)
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 15. cikk (3) bekezdésben, 17. 
cikk (9) bekezdésben, 20. cikk (6) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.
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érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 453
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(5) A 8. cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 17. 
cikk (9) bekezdésben, 20. cikk (6) 
bekezdésben, 22. cikk (4) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben, és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek vagy a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. fr
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Módosítás 454
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(5) A 8. cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 17. cikk (9) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 28. cikk (5) bekezdésben, 30. 
cikk (3) bekezdésben, 31. cikk (5) 
bekezdésben, 32. cikk (5) bekezdésben, 33. 
cikk (6) bekezdésben, 34. cikk (8) 
bekezdésben, 35. cikk (11) bekezdésben, 
37. cikk (2) bekezdésben, 39. cikk (2) 
bekezdésben, 43. cikk (3) bekezdésben, 44. 
cikk (7) bekezdésben, 79. cikk (6) 
bekezdésben, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben, és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek vagy a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. fr

Indokolás

A jogos érdeket meghatározó jogszabályszövegek egyértelműek, és e tárgyban állandó 
ítélkezési gyakorlat alakult ki. Ezért nincs szükség felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az (1) bekezdés f) pontjában foglalt feltételek meghatározása érdekében. A 
gyermekek személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulás kérdéséről e rendelet 
8. cikke rendelkezik.
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Módosítás 455
Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 79. cikk (6) 
bekezdésben, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben, és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek vagy a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 456
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría



PE500.411v01-00 222/224 AM\917991HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e cikkben említett jogi aktusok 
elfogadásakor a Bizottság előmozdítja a 
technológiai semlegességet.

Or. fr

Módosítás 457
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatással összefüggésben történő 
személyesadat-feldolgozással 
kapcsolatban a 2009/136/EK irányelvvel 
módosított 2002/58/EK irányelv 
értelmében a személyes adatok 
megsértésének bejelentésére kötelezett 
természetes vagy jogi személyek 
tekintetében e rendelet nem állapít meg 
kiegészítő kötelezettségeket a 
személyesadat-sértések felügyeleti 
hatóságnak történő bejelentésével, 
valamint az érintettel való közlésével 
kapcsolatos eljárásra vonatkozóan. A 
szóban forgó természetes vagy jogi 
személy – a személyes adatok megsértése 
esetére a 2009/136/EK irányelvvel 
módosított 2002/58/EK irányelvben 
meghatározott értesítési eljárásnak 
megfelelően – minden olyan személyes 
adattal kapcsolatos jogsértést bejelent, 
amelynek tekintetében ő az adatkezelő. 

Or. en
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Indokolás

Ez a bekezdés kimondja, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatókra – a nyújtott szolgáltatástól vagy a tárolt adatoktól függő több rendszer helyett 
– egységes értesítési rendszer vonatkozik minden olyan jogsértés tekintetében, amely az 
általuk feldolgozott adatokkal kapcsolatban következik be. Ez azonos versenyfeltételeket 
biztosít az ágazati szereplők számára.

Módosítás 458
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése hatályát veszti.

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése, 2. cikkének c) pontja és 9. 
cikke hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 2002/58/EK irányelvnek e rendelettel történő alapvető összehangolását 
biztosítja. Ezenfelül elejét veszi a kettős szabályozásnak, ami súlyosan káros lehet a 
2002/58/EK rendelet hatálya alá tartozó ágazatok versenyképességére nézve. E rendelet 
általános követelményei, köztük a magánélet védelmére vonatkozó hatásvizsgálattal 
kapcsolatos követelmények biztosítják, hogy a helyet a megfelelő gondossággal kezeljék, 
függetlenül a forrástól vagy az adatkezelő ágazatától.

Módosítás 459
Morten Løkkegaard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és 
végrehajtási aktusokat a Parlamentnek és 
a Tanácsnak minden második évben 
értékelnie kell.
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Or. en


