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RÖVID INDOKOLÁS

Az adatvédelem alapvető jog, és biztosítani kell a polgárok bizalmát annak érdekében, hogy 
jobban kihasználhassák az on-line környezet előnyeit. Korszerűsíteni kell az új technológiai 
eszközök és az ezekből származó adatáramlás tekintetében alkalmazott megközelítést, mivel a 
95/46/EK irányelv jelenlegi rendelkezései nem felelnek meg teljes mértékben a digitalizált 
egységes piac szükségleteinek.  

A rendelkezésre álló üzleti modellek, technológiák és szolgáltatások (köztük azok, amelyek
nagy jelentőséggel bírnak az e-kereskedelem és a belső piac tekintetében) sokfélesége az 
adatvédelmi ügyek széles skáláját eredményezték. A vállalatok és kormányok gyakran úgy 
használják ezeket a technológiákat, hogy az egyének nincsenek tudatában azok lehetséges 
hatásának.

2012. január 25-én az Európai Bizottság a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló új rendeletre1 és irányelvre2

irányuló javaslatot terjesztett elő. A javasolt rendelet célja az elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv (2002/58/EK) rendelkezéseinek kiegészítése, valamint annak 
hangsúlyozása, hogy a jogbiztonság és a következetesség kulcsfontosságú az Unióban e téren 
végzett munka szempontjából.  

A javasolt rendelet célja a jogharmonizáció, az információ szabad áramlásának biztosítása, a 
bürokrácia csökkentése és a végrehajtás javítása. A nagyobb átláthatóság növelni fogja a 
bizalmat, és az új rendelkezések vonzóbbá teszik majd az Uniót a vállalkozások számára. A 
javasolt rendelet további céljai:

 az EU jogrendszerének korszerűsítése a személyes adatok védelme tekintetében, 
különösen a globalizációból és az új technológiák használatából eredő kihívásoknak 
való megfelelés érdekében;

 az egyéni jogok megerősítése, ezzel egy időben az adminisztratív formaságok 
csökkentése a személyes adatok Unión belüli akadálytalan áramlásának biztosítása 
érdekében;

 a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályok világosságának és 
koherenciájának javítása és a szóban forgó jog következetes és hatékony 
végrehajtásának és alkalmazásának megvalósítása az Unió valamennyi tevékenységi 
területén.

A belső piaci dimenzió

A javaslat jelentős potenciállal rendelkezik a belső piac megerősítése és az EU-ban 
tevékenykedő valamennyi vállalkozás számára egyenlő versenyfeltételek megteremtése terén. 
Fő elemei az alábbiak: 

                                               
1 A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) COM(2012)0011, végleges; a továbbiakban: „általános rendelet”.
2 Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, COM(2012)0010 végleges
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 a jogalkotási eszköz megváltozása (irányelv helyett rendelet); 
 az egyablakos ügyintézés elve a határon átnyúló ügyekben illetékes felügyeleti 

hatóságra vonatkozóan; 
 a piac helyének elve (az uniós adatvédelmi előírások alkalmazása az EU-n kívüli 

székhellyel rendelkező, de az EU-ban tevékenykedő vállalatokra is);
 az elszámoltathatóság általános elve (felváltva az adatkezelők vagy -feldolgozók ama 

kötelezettségét, hogy általános bejelentést tegyenek az adatfeldolgozásról a nemzeti 
szabályozóik számára); 

 a meglévő eszközök megerősítése és újak bevezetése ahhoz, hogy valamennyi 
tagállamban biztosítva legyen a következetes végrehajtás és alkalmazás; 

A fogyasztók jogainak megerősítése
A fogyasztói jogok megerősítése tekintetében a fogyasztók tudatossága, autonómiája, 
védelme, illetve a belső piac érdekei közötti egyensúlyt az átláthatóság előmozdításán 
keresztül teremtették meg. 
Előrelépésre különösen a hozzájárulás fogalmával (mint a személyes adatok feldolgozását 
legitimizáló egyik tényezővel), az érintettek jogaival (mint a fogyasztóvédelem hathatós 
eszközével), valamint az EU-n kívüli adattovábbítások jogszerűségének feltételeivel 
kapcsolatosan került sor. Ennek ellenére a javaslatnak még számos olyan területe maradt, 
amely további finomításra és tisztázásra vár. Ez különösen egyes jogok végrehajtásának 
gyakorlati kérdéseire vonatkozik. E félreérthetőséget fel kell számolni, és különösen az alábbi 
elemeknek kell figyelmet szentelni:

 a 17. cikkben tisztázni kell, hogy miután az adatkezelő bejelentette, hogy egy érintett 
élt az adatok törlésére vonatkozó jogával, a harmadik adatkezelő fél birtokában lévő 
adatokat milyen mértékben kell törölni; 

 a kiskorúakat legfeljebb 14 éves korukig különleges védelem illeti meg, mivel még 
gyermekek; 

 a „személyes adatok” javasolt meghatározása; 

 a személyes adatok anonimizálásának és álnév alkalmazásának az érintettek 
védelmében betöltött szerepe;  

 a javaslatot finomítani kell az adatkezelők és -feldolgozók kötelezettségeinek és 
felelősségeinek pontos szétválasztása és meghatározása tekintetében; 

 alaposan meg kell vizsgálni a profilalkotási műveleteket, illetve a gazdaság különböző 
ágazataiban vagy a jogi kapcsolatok során végzett profilalkotások közötti 
különbségeket, számolva a terület túlságosan korlátozó szabályozásának 
következményeivel is; 

Mindezeket szem előtt tartva az előadó különösen az alábbiakra kíván összpontosítani:
 fogalommeghatározások, 

 az érintettek jogai; 
 az adatkezelők és -feldolgozók fogyasztói jogokkal kapcsolatos kötelezettségei; 
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 következetesség. 

Az előadó emellett a technológiai semlegesség átfogóbb értelmezését kívánja követni; 
valamint foglalkozni szeretne

 a célhoz kötöttség elvével; 
 a javasolt csomag kapcsán felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok 

alkalmazásával; valamint 
a rendelkezések végrehajtásának gyakorlati szempontjaival.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az egyének védelmének 
technológiailag semlegesnek kell lennie, és 
az nem függhet a felhasznált 
technológiáktól; különben komoly 
megkerülési kockázatot teremtene. Az 
egyének védelme az automatizált eszközök 
útján végzett személyesadat-feldolgozás 
mellett a kézi feldolgozásra is vonatkozik, 
amennyiben az adatokat egy nyilvántartási 
rendszerben tárolják, vagy kívánják tárolni.
A meghatározott szempontok szerint nem 
rendszerezett iratok, illetve iratok 
csoportjai, és azok borítóoldalai nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá.

(13) Az egyének védelmének 
technológiailag semlegesnek kell lennie, és 
az nem függhet a felhasznált 
technológiáktól; különben komoly 
megkerülési kockázatot teremtene. Az 
egyének védelme az automatizált eszközök 
útján végzett személyesadat-feldolgozás 
mellett a kézi feldolgozásra is vonatkozik, 
amennyiben az adatokat egy nyilvántartási 
rendszerben tárolják, vagy kívánják tárolni.

Or. en

Indokolás

Mivel a szöveg nem tesz említést ilyen „meghatározott szempontokról”, a 
preambulumbekezdés megtévesztő lehet. 



PE496.497v01-00 6/55 PA\913597HU.doc

HU

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A technológiai semlegességnek azt 
is kell jelentenie, hogy hasonló 
körülmények közt végrehajtott és hasonló 
következményekkel járó cselekményeknek 
jogilag egyenértékűeknek kell lenniük, 
függetlenül attól, hogy online vagy offline 
kerül rájuk sor, kivéve, ha az ilyen 
környezetekben zajló adatfeldolgozás 
eltérő dinamikája jelentős különbséget 
hoz létre.

Or. en

Indokolás

Preambulumbekezdésre volt szükség az online és az offline közötti különbség jobb 
értékelésére.  Ennek hiányában egyes gazdasági szereplők úgy érthetnék, hogy ez a rendelet 
kifejezetten online, és különösen közösségi oldalakkal kapcsolatos ügyek orvoslása céljából 
jött létre.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A védelem elveit minden azonosított 
vagy azonosítható személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell.
Annak meghatározására, hogy valamely 
személy azonosítható-e, minden olyan 
módszert figyelembe kell venni, amelyet az 
adatkezelő vagy más személy ésszerű 
módon felhasználhat az egyén 
azonosítására. A védelem elvei nem 
alkalmazhatók az olyan módon anonimmá 
tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban nem azonosítható.

(23) A védelem elveit minden azonosított 
vagy azonosítható személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell.
Annak meghatározására, hogy valamely 
személy azonosítható-e, minden olyan 
módszert figyelembe kell venni, amelyet az 
adatkezelő vagy más személy ésszerű 
módon felhasználhat az egyén 
azonosítására. Az adatvédelem elvei nem 
alkalmazhatók az olyan módon anonimmá 
tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban nem azonosítható
közvetlenül, beleértve, amennyiben ez 
lehetséges, a feldolgozott adatoknak az 
azonosítást lehetővé tevő adatoktól való 
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elválasztását. Ez utóbbi esetben az 
álnevesített adatok is hasznosak, 
amennyiben az álneveknek a 
személyazonossághoz való 
hozzárendelésére szolgáló kulcs az 
aktuális technikai ismeretek szerint 
biztonságos. 

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a „személyes adatok” fogalmának meghatározását, hogy az mind a 
fogyasztói tapasztalatok, mind a vállalkozás működtetése szempontjából hasznosak legyen.  
Az álnevesített és anonim adatok bevezetése hasznos ezen a téren.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Csalásfelderítés és -megelőzés 
céljából nagymennyiségű személyes adat 
feldolgozására kerülhet sor. Az ilyen 
keresetek érvényesítését, melyet tagállami 
vagy uniós jogszabályok szabályoznak, 
figyelembe kell venni az adatok 
minimalizálására vonatkozó elv és a 
feldolgozás jogszerűségének 
értékelésekor.  

Or. en

Indokolás

E módosítás célja egy olyan elv hangsúlyozása, amely nem ellentétes e rendelettel, 
ugyanakkor nincsen elég világosan megfogalmazva. 

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell (25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
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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 
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.

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 hozzájárulás csak 
akkor lehet hallgatólagos, ha az érintett 
olyan módon jár el, hogy bizonyos 
mennyiségű személyes adatot 
szükségszerűen fel kell dolgozni, például 
ha bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat 
kér, és ilyen esetben a hozzájárulás csak a 
minimálisan szükségesre terjed ki. 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

Indokolás

Egyes hétköznapi helyzetek problémamentes (mind online, mind offline) megoldása érdekében 
a szöveget néhány konkrét szóval kellett kiegészíteni az olyan esetek tekintetében, amikor a 
hozzájárulás a kontextus alapján feltételezhető. Például: diagnózis kérése egy orvostól 
szükségképpen bizonyos személyes adatok kezelésével jár, ám ehhez nem feltétlenül társul a 
preambulumbekezdés elején meghatározott kifejezett cselekvés. Ugyanebben az esetben, az 
orvos szakorvossal konzultálhat, ha ez a diagnózis felállításához szükséges, de ehhez nem
feltétlenül kér engedélyt.
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Módosítás 6
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 vagy a feldolgozó
Unión belüli fő szervezeti 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.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 4. cikk (13) bekezdésére vonatkozó módosítás kiegészítése.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A képviselő az adatkezelővel együtt 
felelős minden, e rendelettel ellentétes 
magatartásért.

Or. en
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Indokolás

A képviselő felelőssége nincs elég egyértelműen kimondva, és ez a preambulumbekezdés segít 
ennek hangsúlyozásában.

Módosítás 8
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.
Ugyanakkor tekintettel a fiatalabb 
generációknak a technológiától való 
nagyobb átlagos függésére, különbséget 
kell tenni a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény fogalommeghatározása 
és a „kiskorú” kritérium között.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 4. cikk (18) bekezdésére vonatkozó módosítással.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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 új és indokolatlan
kötelezettséget írhat elő, és a hozzájárulás 
nem tekinthető szabadon, az érintett 
érdekére figyelemmel megadottnak.

Or. en

Indokolás

A hatóság kiegyensúlyozatlanságára tett utalás magyarázatra szorul, mivel a jelen rendelet 
hatálya alá tartózó hatóságok többségét ennek veszélye fenyegeti. Például a vámhatóság, 
amely az Unión kívülről érkező árukat kívánja megvizsgálni, ezt megteheti a feladó és a 
címzett hozzájárulása nélkül, holott jelentős kiegyensúlyozatlanság áll fenn, és lehetséges, 
hogy a hozzájárulást nem adták meg.  Az „új” szó a jogszabályok visszaható hatályának 
szokásos hiányára utal.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatos 
tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában 
kell rendelkezésére bocsátani, illetve, 
abban az esetben, ha az adatokat nem az 
érintettől gyűjtötték be, ésszerű határidőn 
belül, az ügy körülményeire tekintettel. Ha 
az adatok jogszerűen közölhetőek más 
címzettel, a címzettel történő első 
közléskor tájékoztatni kell az érintettet.

(49) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatos 
tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában 
kell rendelkezésére bocsátani, illetve, 
abban az esetben, ha az adatokat nem az 
érintettől gyűjtötték be, ésszerű határidőn 
belül, az ügy körülményeire tekintettel. Ha 
az adatok jogszerűen közölhetőek más 
címzettel, a címzettel történő első 
közléskor tájékoztatni kell az érintettet.
Ugyanakkor a tároláson kívül bármely 
feldolgozás csak akkor engedélyezhető, ha 
az érintett már teljes mértékben tisztában 
van az itt említett információkkal.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 14. cikk (4b) bekezdésére vonatkozó módosítással.
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Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez és „a személyes adatok
tárolásának megszüntetéséhez”, 
amennyiben az ilyen adatok megőrzése 
nem felel meg e rendeletnek. Az 
érintetteknek különösen ahhoz van joga, 
hogy személyes adataikat töröljék, és ne 
dolgozzák fel akkor, ha az adatokra azok 
gyűjtése vagy más módon való 
feldolgozása céljának tekintetében már 
nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 
rájuk vonatkozó személyes adatok 
feldolgozását, vagy ha személyes adataik 
feldolgozása egyébként nem áll 
összhangban e rendelettel. Ez a jog 
különösen akkor lényeges, ha az érintett 
gyermekként adta hozzájárulását, amikor 
nem volt teljes mértékben tisztában a 
feldolgozás kockázataival, később pedig el 
akarja távolítani az ilyen személyes 
adatokat, különösen az internetről.
Mindazonáltal az adatok továbbra is 
visszatarthatóak, ha ez történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási 
célokból, a közegészségügy területén 
közérdekből vagy a véleménynyilvánítás 
jogának gyakorlásához szükséges, ha 
jogszabály előírja, vagy ha az adat 
feldolgozásának korlátozása indokoltabb a 
törlésénél.

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez és az ilyen személyes 
adatok töröltetéséhez, amennyiben az ilyen 
adatok megőrzése nem felel meg e 
rendeletnek. Az érintetteknek különösen 
ahhoz van joga, hogy személyes adataikat 
töröljék, és ne dolgozzák fel akkor, ha az 
adatokra azok gyűjtése vagy más módon 
való feldolgozása céljának tekintetében 
már nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 
rájuk vonatkozó személyes adatok 
feldolgozását, vagy ha személyes adataik 
feldolgozása egyébként nem áll 
összhangban e rendelettel. Ez a jog 
különösen akkor lényeges, ha az érintett 
gyermekként adta hozzájárulását, amikor 
nem volt teljes mértékben tisztában a 
feldolgozás kockázataival, később pedig el 
akarja távolítani az ilyen személyes 
adatokat, különösen az internetről.
Mindazonáltal az adatok továbbra is 
visszatarthatóak, ha ez történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási 
célokból, a közegészségügy területén 
közérdekből vagy a véleménynyilvánítás 
jogának gyakorlásához szükséges, ha 
jogszabály előírja, vagy ha az adat 
feldolgozásának korlátozása indokoltabb a 
törlésénél.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 17. cikkre vonatkozó módosítással.
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Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jog online 
környezetben való erősítése érdekében a
törléshez való jogot is ki kell terjeszteni 
oly módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik feleket arról, hogy az 
érintett kérte e személyes adatokra mutató 
linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve a 
műszaki intézkedéseket is – az adatkezelő 
felelősségi körébe tartozó közléssel érintett 
adatok tekintetében. A személyes adatok 
harmadik fél általi közlése tekintetében az 
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.

(54) A személyes adatok töröltetéséhez
való jog online környezetben való erősítése 
érdekében ezt a jogot is ki kell terjeszteni 
oly módon, hogy a személyes adatokat
továbbító vagy az érintett utasítása nélkül
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik feleket arról, hogy az 
érintett kérte e személyes adatokra mutató 
linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve a 
műszaki intézkedéseket is – az adatkezelő 
felelősségi körébe tartozó közléssel érintett 
adatok tekintetében. A személyes adatok 
harmadik fél általi közlése tekintetében az 
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 17. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítást kíséri.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55a) Az előbbi preambulumbekezdésben 
megállapított elv vonatkozásában adott 
részleges mentességként figyelembe kell 
venni azokat az eseteket, amikor a gyűjtött 
személyes adatok – amennyiben azok az 
adatkezelő számára csak a belső használat 
szempontjából tarthatnak számot 
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érdeklődésre  – az adatkezelő tulajdonát 
képezik. Ilyen estekben, amennyiben a 
feldolgozott adatoknak nincs jelentősége 
az érintett számára, az adatkezelőnek az 
adathordozhatóság tekintetében nincsen 
kötelezettsége.  

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a módosítás egyértelművé tétele a 18. cikk (3a) bekezdéssel való 
kiegészítése révén.  Például az érintett vásárlási előzményre vonatkozó, valamely 
szupermarket által gyűjtött adatokra, vagy az érintett hitelképességének valamely pénzügyi 
intézmény általi értékelésére vonatkozó adatokra utal. Ilyen esetekben a feldolgozott adatok 
továbbítása torzítaná a versenyt, mivel az újonnan érkezők számára előnyt biztosítana a már 
piacon lévőkkel szemben. 

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
55 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55b) Bizonyos személyes adatokból az 
adatkezelő vagy feldolgozó általi 
feldolgozást követően olyan eredmények 
származnak, amelyeket az adatkezelő csak 
belsőleg használ, és amelyek formátuma 
érdektelen még magának az érintettnek a 
számára is. Ez esetben az 
adathordozhatóság joga nem 
alkalmazható, míg a többi jog, különösen 
a tiltakozáshoz, a hozzáféréshez és a 
helyesbítéshez való jog továbbra is 
érvényes.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a korábbi módosításban bevezetett „érdektelenség” magyarázata.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Minden természetes személyt megillet 
a jog, hogy ne legyen automatizált 
adatfeldolgozási eszközökkel végzett 
profilalkotáson alapuló intézkedés alanya
Az ilyen intézkedések mindazonáltal
megengedhetőek akkor, ha azt jogszabály 
kifejezetten előírja, ha valamely szerződés 
megkötése vagy telesítése során végzik, 
vagy ha az érintett hozzájárult. Az ilyen 
feldolgozásra minden esetben megfelelő 
biztosítékok mellett kerülhet sor, beleértve 
az érintett külön tájékoztatását és az emberi 
beavatkozás kérésének jogát, és az ilyen 
intézkedés nem vonatkozhat gyermekekre.

(58) Minden természetes személyt megillet 
a jog, hogy ne legyen automatizált 
adatfeldolgozási eszközökkel végzett 
profilalkotáson alapuló intézkedés alanya
Az ilyen intézkedések mindazonáltal csak
akkor tiltandók, ha azt jogszabály 
kifejezetten előírja, ha azokat valamely 
szerződés megkötése vagy teljesítése során
nem hajtják végre, vagy ha az érintett
visszavonta hozzájárulását. Az ilyen 
feldolgozásra minden esetben megfelelő 
biztosítékok mellett kerülhet sor, beleértve 
az érintett külön tájékoztatását és az emberi 
beavatkozás kérésének jogát, és az ilyen 
intézkedés nem vonatkozhat gyermekekre.
Az érintett számára mindig lehetőséget 
kell biztosítani a kimaradásra, 
amennyiben ez a profilalkotás nem 
szükséges a szerződés megkötéséhez vagy 
teljesítéséhez. 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a 20. cikkre vonatkozó, a profilalkotás megközelítését megfordító 
módosítások magyarázata: eszerint a profilalkotás engedélyezett, hacsak a már rendelkezés 
tárgyát képező esetek ellenkezője nem nyer igazolást.  A profilalkotásra vonatkozó 
kívülmaradás bevezetése a fogyasztóvédelmi oldalon egészíti ki a keretet.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) A beépített adatvédelem nagyon 
hasznos eszköz, mivel lehetővé teszi az 
érintettnek, hogy teljes mértékben 
ellenőrzése alatt tartsa saját adatvédelmét, 
az általa megosztott információt, valamint 
azt, hogy kivel osztja meg. Ezen elv és az 
alapértelmezett adatvédelem 
megfontolásakor a kontextusnak 
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jelentősen befolyásolnia kell az 
adatfeldolgozás jogszerűségének 
értékelését.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 23. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítás magyarázata. Azokra az 
esetekre utal, amikor az érintettnek lehetősége van rá, hogy valamely adatfeldolgozó 
rendszerbe való bekerülés mellett döntsön, és ebben az esetben valamennyi következményt 
figyelembe kell venni. Például az érintettnek valamely szociális hálóba való regisztráláskor el 
kell fogadnia, hogy az információ egy része láthatóvá válik más felhasználók számára, hogy 
kapcsolatba léphessenek vele, míg egy olyan érintettnek, aki hitelért folyamodik, nem szabad 
elfogadnia az adatok nyilvánosságának ugyanezen szintjét.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Amennyiben az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatait az 
Unióban nem letelepedett olyan adatkezelő 
dolgozza fel, akinek adatfeldolgozási 
tevékenysége termékek vagy szolgáltatások 
ilyen érintettek számára történő 
nyújtásához vagy az ilyen érintettek 
viselkedésének nyomon követéséhez 
kapcsolódik, az adatkezelőnek képviselőt 
kell kijelölnie, kivéve ha az adatkezelő egy 
megfelelő szintű védelmet biztosító 
harmadik országban telepedett le, vagy az 
adatkezelő kis- vagy középvállalkozás, 
vagy hatóság vagy állami szerv, vagy ha az 
adatkezelő csak alkalmi jelleggel kínál 
termékeket és szolgáltatásokat ezen 
érintetteknek. A képviselő az adatkezelő 
nevében jár el, és bármelyik felügyelő 
hatóság megkeresheti.

(63) Amennyiben az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatait az 
Unióban nem letelepedett olyan adatkezelő 
dolgozza fel, akinek adatfeldolgozási 
tevékenysége termékek vagy szolgáltatások 
ilyen érintettek számára történő 
nyújtásához vagy az ilyen érintettek 
viselkedésének nyomon követéséhez 
kapcsolódik, az adatkezelőnek képviselőt 
kell kijelölnie, kivéve ha az adatkezelő egy 
megfelelő szintű védelmet biztosító 
harmadik országban telepedett le, vagy az 
adatkezelő hatóság vagy állami szerv, vagy 
ha az adatkezelő csak alkalmi jelleggel 
kínál termékeket és szolgáltatásokat ezen 
érintetteknek. A képviselő az adatkezelő 
nevében jár el, és bármelyik felügyelő 
hatóság megkeresheti.

Or. en

Indokolás

Az adatkezelő mérete nem befolyásolja az érintett védelmét.
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Módosítás 18
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 
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 

(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. Ezért 
a szóban forgó gazdasági veszteség és 
társadalmi kár orvoslása kiemelt prioritás. 
Ezt követően az adatkezelőnek az 
adatsértésről haladéktalanul értesítenie kell 
a felügyelő hatóságot. 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, hírnévrontáshoz vagy anyagi 
veszteséghez vezet. A felügyelő 
hatóságnak címzett értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint ajánlásokat, 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 
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elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

alkalmazott megfelelő intézkedések 
hosszabb időtartamot indokolhatnak.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az adatok megsértése esetén célszerű tennivalók, és a 31. cikkre és 32. cikre 
vonatkozó módosítások egyértelművé tétele.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A személyes adatok megsértéséről 
szóló értesítés formájára és az arra 
alkalmazandó eljárásokra vonatkozó 
részletes szabályok megállapításakor
megfelelő figyelmet kell fordítani az 
adatsértés körülményeire, beleértve azt is, 
hogy a személyes adatokat védték-e olyan 
megfelelő műszaki védelmi 
intézkedésekkel, amelyek hatékonyan 
korlátozzák a személyazonossággal való 
visszaélés vagy a visszaélés más formái 
előfordulásának valószínűségét. E 
szabályoknak és eljárásoknak figyelembe 
kell venniük továbbá a bűnüldöző 
hatóságok jogos érdekeit olyan esetekben, 
amikor az idő előtti feltárás szükségtelenül 
veszélyeztethetné az adatsértés 
körülményeinek kivizsgálását.

(69) A személyes adatok megsértéséről 
szóló értesítés részletességének 
értékelésekor megfelelő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés körülményeire, 
beleértve azt is, hogy a személyes adatokat 
védték-e vagy sem olyan megfelelő
technikai védelmi intézkedésekkel, 
amelyek hatékonyan korlátozzák a 
személyazonossággal való visszaélés vagy 
a visszaélés más formái előfordulásának 
valószínűségét. E szabályoknak és 
eljárásoknak figyelembe kell venniük 
továbbá a bűnüldöző hatóságok jogos 
érdekeit olyan esetekben, amikor az idő 
előtti feltárás szükségtelenül 
veszélyeztethetné az adatsértés 
körülményeinek kivizsgálását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 32. cikk (5) bekezdésére vonatkozó módosítást követi.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 35. cikk (1b) bekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 21
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 
tevékenységeinek nyomon követésére és a 
kapcsolódó határozatok meghozatalára, a 
jogbiztonság biztosítása, és az ilyen 
adatkezelőkre és -feldolgozókra háruló 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

Az egyablakos ügyintézésre vonatkozó rendelkezés önmagában nem fokozza a 
következetességet.  E célból az érintett cikkek vonatkozásában néhány módosítás került 
előterjesztésre annak érdekében, hogy a következetességért továbbra is az Európai 
Adatvédelmi Testület feleljen.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
105 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(105) E rendelet Unió-szerte következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében létre 
kell hozni a felügyelő hatóságok egymás 
közötti és a Bizottsággal való 
együttműködését szolgáló egységességi 
mechanizmust. Ezt a mechanizmust 
különösen akkor kell alkalmazni, amikor 
valamely felügyelő hatóság olyan 
feldolgozási műveletekkel kapcsolatban 
kíván intézkedést hozni, amelyek termékek 
vagy szolgáltatások különböző 
tagállamokbeli érintettek számára történő 
nyújtásához, vagy az ilyen érintettek 
nyomon követéséhez kapcsolódnak, vagy 
amelyek lényegesen érinthetik a személyes 
adatok szabad áramlását. A mechanizmus 
abban az esetben is alkalmazandó, ha a 
felügyelő hatóság vagy a Bizottság kéri az 
ügy egységességi eljárásban való kezelését.
E mechanizmust a Bizottság azon 
intézkedéseinek sérelme nélkül lehet 
alkalmazni, amelyeket a Szerződések 
szerinti hatásköreinek gyakorlása során 
tesz.

(105) E rendelet Unió-szerte következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében létre 
kell hozni a felügyelő hatóságok egymás 
közötti és a Bizottsággal való 
együttműködését szolgáló egységességi
mechanizmust. Ezt a mechanizmust 
különösen akkor kell alkalmazni, amikor 
valamely felügyelő hatóság olyan 
feldolgozási műveletekkel kapcsolatban 
kíván intézkedést hozni, amelyek termékek 
vagy szolgáltatások különböző 
tagállamokbeli érintettek számára történő 
nyújtásához, vagy az ilyen érintettek 
nyomon követéséhez kapcsolódnak, vagy 
amelyek lényegesen érinthetik a személyes 
adatok szabad áramlását. A mechanizmus 
abban az esetben is alkalmazandó, ha a 
felügyelő hatóság vagy a Bizottság kéri az 
ügy egységességi eljárásban való kezelését.
Ezenfelül az érintetteknek jogosultak kell 
lenniük arra, hogy számon kérjék a 
következetességet, amennyiben úgy ítélik 
meg, hogy egy tagállam adatvédelmi 
hatósága által hozott intézkedés nem felel 
meg ennek a kritériumnak. E 
mechanizmust a Bizottság azon 
intézkedéseinek sérelme nélkül lehet 
alkalmazni, amelyeket a Szerződések 
szerinti hatásköreinek gyakorlása során 
tesz.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az új 63a. cikket vezeti be.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
111 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(111) Minden érintettnek joga van bármely 
tagállam felügyelő hatóságánál panaszt 
emelni, valamint joga van a bírósági 
jogorvoslathoz, ha álláspontja szerint 
sérültek az e rendelet szerinti jogai, illetve 
ha a felügyelő hatóság a panaszra nem 
válaszol vagy nem jár el, amikor az érintett 
jogainak védelme ilyen fellépést követel 
meg.

(111) Minden érintettnek joga van bármely 
tagállam felügyelő hatóságánál panaszt 
emelni, valamint joga van a bírósági 
jogorvoslathoz, ha álláspontja szerint 
sérültek az e rendelet szerinti jogai, illetve 
ha a felügyelő hatóság a panaszra nem 
válaszol vagy nem jár el, amikor az érintett 
jogainak védelme ilyen fellépést követel 
meg. Amennyiben az érintett úgy értékeli, 
hogy a következetesség követelményen 
nem teljesül, panasszal élhet az Európai 
Adatvédelmi Testületnél.

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Az érintetteknek az adataik 
védelmével kapcsolatos jogait és érdekeit 
védeni hivatott, a tagállami jognak 
megfelelően létrehozott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van az érintettek nevében panaszt 
emelni a felügyelő hatósággal szemben
vagy bírósági jogorvoslatot igénybe venni, 
illetve az érintett panaszától függetlenül 
eljárva saját panaszt emelni, ha álláspontja 
szerint személyes adatokat sértettek meg.

(112) A polgárok jogait és érdekeit védeni 
hivatott valamennyi szervnek, szervezetnek 
vagy egyesületnek joga van az érintettek 
nevében panaszt emelni a felügyelő
hatóságnál vagy bírósági jogorvoslatot 
igénybe venni, illetve az érintett panaszától 
függetlenül eljárva saját panaszt emelni, ha 
álláspontja szerint személyes adatokat 
sértettek meg.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a 73. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítást egészíti ki.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
113 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(113) Valamennyi természetes vagy jogi 
személyt megilleti a jog, hogy a felügyelő 
hatóság rá vonatkozó határozata ellen 
bírósági úton keressen jogorvoslatot. A 
felügyelő hatóság elleni eljárást a felügyelő 
hatóság székhelye szerinti tagállam 
bírósága előtt lehet megindítani.

(113) Valamennyi természetes vagy jogi 
személyt megilleti a jog, hogy a felügyelő 
hatóság rá vonatkozó határozata ellen 
bírósági úton keressen jogorvoslatot. A 
felügyelő hatóság elleni eljárást a felügyelő 
hatóság székhelye szerinti tagállam 
bírósága előtt, vagy az Európai 
Adatvédelmi Testület előtt lehet azzal az 
indokkal megindítani, hogy az 
összeegyeztethetetlen a rendelet egyéb 
tagállamokban való alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114) Az érintett bírósági jogvédelmét 
erősítendő azokban az esetekben, 
amelyekben az illetékes felügyelő hatóság 
székhelye nem az érintett lakóhelye szerinti 
tagállamban van, az érintett az érintettek 
adataik védelmével kapcsolatos jogainak 
és érdekeinek védelmével foglalkozó 
bármely szervtől, szervezettől vagy 
egyesülettől kérheti, hogy az érintett 
nevében indítson eljárást a felügyelő 
hatóssággal szemben a másik tagállam 
illetékes bírósága előtt.

(114) Az érintett bírósági jogvédelmét 
erősítendő azokban az esetekben, 
amelyekben az illetékes felügyelő hatóság 
székhelye nem az érintett lakóhelye szerinti 
tagállamban van, az érintett a polgárok
jogainak és érdekeinek védelmével 
foglalkozó bármely szervtől, szervezettől 
vagy egyesülettől kérheti, hogy az érintett 
nevében indítson eljárást a felügyelő 
hatóssággal szemben a másik tagállam 
illetékes bírósága előtt.

Or. en
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Indokolás

Ezt a módosítást a 73. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolja.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
120 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(120) Az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazott közigazgatási szankciók 
szigorítása és harmonizálása érdekében 
minden felügyelő hatóság szankcionálhatja 
a közigazgatási szabálysértéseket. E 
rendelet meghatározza e szabálysértéseket, 
valamint a kapcsolódó közigazgatási bírság 
felső határát, amelyet minden egyes 
esetben a konkrét helyzettel arányosan kell 
meghatározni, kellő figyelmet fordítva 
különösen a jogsértés természetére, 
súlyosságára és időtartamára. Az 
egységességi mechanizmus a közigazgatási 
szankciók alkalmazásában mutatkozó 
eltérések kezelésére is felhasználható.

(120) Az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazott közigazgatási szankciók 
szigorítása és harmonizálása érdekében 
minden felügyelő hatóság szankcionálhatja 
a közigazgatási szabálysértéseket. E 
rendelet meghatározza e szabálysértéseket, 
valamint a kapcsolódó közigazgatási bírság 
felső határát, amelyet minden egyes 
esetben a konkrét helyzettel arányosan kell 
meghatározni, kellő figyelmet fordítva 
különösen a jogsértés természetére, 
súlyosságára és időtartamára. A belső piac 
megerősítése érdekében a különböző 
tagállamokban alkalmazott adminisztratív 
szankcióknak összhangban kell lenniük 
egymással.   Az egységességi 
mechanizmus a közigazgatási szankciók 
alkalmazásában mutatkozó eltérések 
kezelésére is felhasználható.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megelőlegezi a 78. és 79. cikkben említett, az adminisztratív szankciókra 
vonatkozó összeegyeztethetőségi előírást.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
122 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(122) A szigorúbb védelmet igénylő 
különös adatkategóriának minősülő 
egészségügyi vonatkozású személyes 

(122) A szigorúbb védelmet igénylő 
különös adatkategóriának minősülő 
egészségügyi vonatkozású személyes 
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adatok feldolgozását gyakran indokolhatja 
egy sor, az egyének és a társadalom 
egészének hasznára vonatkozó jogszerű ok, 
különösen a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátások folytonosságának 
biztosításával összefüggésben.
Következésképpen e rendelet 
meghatározza az egészségügyi 
vonatkozású személyes adatok 
feldolgozásának harmonizált feltételeit, 
amelyekre az egyének alapvető jogait és
személyes adatait védelemben részesítő 
különös és megfelelő biztosítékok 
vonatkoznak. Ez magában foglalja az 
egyének jogát az egészségükre vonatkozó 
személyes adataikhoz, például a diagnózist, 
a vizsgálati eredményeket, a kezelőorvos 
vizsgálatait és a kezeléseket és 
beavatkozásokat tartalmazó kórlaphoz való 
hozzáféréshez.

adatok feldolgozását gyakran indokolhatja 
egy sor, az egyének és a társadalom 
egészének hasznára vonatkozó jogszerű ok, 
különösen a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátások folytonosságának 
biztosításával összefüggésben.
Következésképpen e rendelet 
meghatározza az egészségügyi 
vonatkozású személyes adatok 
feldolgozásának harmonizált feltételeit, 
amelyekre az egyének alapvető jogait és 
személyes adatait védelemben részesítő 
különös és megfelelő biztosítékok 
vonatkoznak. Ez magában foglalja az 
egyének jogát az egészségükre vonatkozó 
személyes adataikhoz, például a diagnózist, 
a vizsgálati eredményeket, a kezelőorvos 
vizsgálatait és a kezeléseket és 
beavatkozásokat tartalmazó kórlaphoz való
közvetlen vagy előzetesen megbízott 
személyek által történő hozzáféréshez.

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a beteg valamely rokona hozzáférhessen az 
információkhoz, mindenekelőtt azokban az esetekben, amikor a beteg a betegség súlyossága 
következtében nem képes a döntéshozatalra vagy a szóban forgó információ használatára.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
122 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(122a) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatokat kezelő szakembernek lehetőleg 
anonimizált vagy álnevesített adatokat kell 
kapnia, hogy a beteg személyazonosságát 
csak a beteg kezelőorvosa vagy a szóban 
forgó adatfeldolgozást kérő szakorvos 
ismerje. 

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja, hogy további eszközt javasoljon azon polgárok védelmére, akiknek 
egészségügyi adatait olyan szakember kezeli vagy dolgozza fel, akinek nem szükséges 
ismernie az érintett személyazonosságát.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) termékek és szolgáltatások ilyen 
érintettek számára történő nyújtása az 
Unióban, beleértve az egyén számára 
pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül nyújtott 
szolgáltatásokat is, vagy;

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés segít annak tisztázásában, hogy a követett cél nem fontos e rendelet 
alkalmazása szempontjából, valamint hogy a nonprofit vagy ingyenes szolgáltatásokra azonos 
feltételek mellett ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint az egyéb szereplőkre. 

Módosítás 31
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 –
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;
Valamely személy azonosíthatóságának 
megállapítása érdekében az alábbiakat 
kell figyelembe venni:
a) azokat az eszközöket, amelyeket az 
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adatkezelő vagy bármely más, az 
adatokhoz a szóba forgó személy 
azonosítása céljából hozzáférő természetes 
vagy jogi személy valószínűleg használ, és
b) azokat az intézkedéseket, amelyeket az 
adatkezelő vagy a feldolgozó bevezetett 
annak megakadályozása érdekében, hogy 
az információ teljes mértékben lehetővé 
tegye valamely természetes személy 
azonosítását.  
Valamely természetes személy 
„közvetlenül azonosítható”, amennyiben a 
feldolgozott adatok csupán azt teszik 
lehetővé az adatkezelő számára, hogy egy 
személyt egy másiktól elkülönítsen, és 
adatkezelő nem képes az adott személy 
személyazonosságának ellenőrzésére.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt meghatározás túl tág. Az eszközök nagyobb mértékű pontosítása 
segít a kérdés tisztázásában.

Módosítás 32
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”: valamely 
azonosítható érintettre vonatkozó 
információ;

Or. en

Indokolás

A definíció szűkítése növeli a jogbiztonságot és elkerüli az adatkezelő olyan adatokkal való 
fölösleges megterhelését, amelyek nem közvetlenül vonatkoznak az érintettre. 

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
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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, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok 
feldolgozásához; egyértelmű megerősítő 
cselekedet alatt bármely olyan, egyértelmű 
cselekedet értendő, amely választás 
eredménye, és amelynek maradéktalan 
végrehajtása szükségképpen 
adatfeldolgozással jár;

Or. en

Indokolás

Minden olyan esetben, amikor valamely áru vagy szolgáltatás biztosításához elkerülhetetlenül 
szükséges a személyes adatok feldolgozása, az ilyen áruk vagy szolgáltatások iránti igény 
kinyilvánítása kifejezett szándéknyilvánításnak tekinthető.

Módosítás 34
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 
vonatkozásában a „fő szervezet” a 
központi ügyvezetés helye az Unióban;

13. „fő szervezet”: az a hely, ahol az
adatkezelő vagy a feldolgozó székhelye 
található 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 vagy feldolgozó
tevékenységeivel összefüggésben a fő 
feldolgozási tevékenységeket végzik.

Or. en
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Indokolás

Ugyanez a meghatározás vonatkozik az adatkezelőre és a feldolgozóra is, amennyiben a 
feldolgozó közvetlen kapcsolatban áll az érintettel. 

Módosítás 35
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 14 évesnél 
fiatalabb személy;

Or. en

Indokolás

Minden, 18 évesnél fiatalabb személy már eleve kiskorúnak minősül. Tekintve, hogy a modern 
technológia alkalmazása a fiatalabb generációk körében a legelterjedtebb, különbséget kell 
tenni a gyermekek és a kiskorúak között, hiszen ez utóbbiak – amennyiben megfelelő 
tájékoztatást kapnak – más problémákkal találkoznak, mint a gyermekek. Ha úgy teszünk, 
mintha az idősebb kiskorúak nem használnak „online” szolgáltatásokat, azzal a rendelet 
alkalmazhatatlanná válik, hiszen az „offline” alkalmazások esetében a nemzeti jogszabályok 
kiterjednek a kiskorúak felelősségére.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Nincs szükség további pontosításra.

Módosítás 37
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 szerződés 
végrehajtásához mégis szükség van a 
hozzájárulásra, annak elutasítása a 
szerződés felbontásának elfogadását 
jelenti.

Or. en

Indokolás

A hosszú távú szerződéseket (pl. életbiztosításokat) nem lehetne végrehajtani, ha a 
hozzájárulást visszavonnák. Részletesebb magyarázatra van szükség ahhoz, hogy az érintettek 
tisztában legyenek a döntésük következményeivel.

Módosítás 38
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.

A 16. és 17. cikk értelmében végzett 
valamennyi törlést vagy zárolást 
kiterjesztik minden olyan címzettre, 
akivel/amellyel az adatot az érintett 
ellenőrzése nélkül közölték.

Or. en



PE496.497v01-00 30/55 PA\913597HU.doc

HU

Indokolás

Az adatbázisok harmadik felek számára történő értékesítése nem mentesíti az adatkezelőt a 
kötelezettségei teljesítése alól. Amennyiben az érintett önkéntes alapon vagy tudatosan adott 
át az adatkezelő keresztül bizonyos információkat, ez utóbbit nem terheli felelősség.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a személyes adatot nem az érintettől 
szerezte be, a rögzítés időpontjában, vagy 
az adatgyűjtés vagy -feldolgozás különös 
körülményeire tekintettel az adatgyűjtést 
követő ésszerű időtartamon belül, illetve, 
ha az adatokat más címzetthez kívánják 
továbbítani, legkésőbb az adatok első 
közlésekor.

b) ha a személyes adatot nem az érintettől 
szerezte be, a rögzítés időpontjában, vagy 
az adatgyűjtés vagy -feldolgozás különös 
körülményeire tekintettel az adatgyűjtést 
követő ésszerű időtartamon belül, illetve, 
ha az adatokat más címzetthez kívánják 
továbbítani; legkésőbb vagy akkor, amikor 
az adatokat először közlik, vagy pedig 
amikor azokat először feldolgozzák, attól 
függően, hogy melyikre kerül hamarabb 
sor.

Or. en

Indokolás

Ezen információk további biztosítékot nyújtanak az érintettek számára. Ennélfogva ennek 
elvégzése előtt sem a feldolgozásra, sem pedig a közlésre nem kerülhet sor.

Módosítás 40
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 adat kizárólag a 83. cikk céljait 
szolgálja, azt nem az érintettől szerezték 
be, és a kérdéses információk 
rendelkezésre bocsátása lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel; vagy

Or. en
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Indokolás

E rendelkezés közvetlenül a 95/46/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdéséből származik, de a 
fenti pontosítás nélkül joghézagot eredményezett volna a fogyasztóvédelem terén. E módosítás 
helyreállítja az eredeti szándékok és a megfogalmazás közötti összhangot.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az alábbiak további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el: az (1) bekezdés f) pontja 
szerinti címzettek kategóriáira vonatkozó 
feltételek, az (1) bekezdés g) pontja 
szerinti esetleges adattovábbításról szóló 
értesítésre vonatkozó követelmények, a 
különös ágazatok és helyzetek esetében az 
(1) bekezdés h) pontja szerint szükséges 
további tájékoztatásra vonatkozó 
feltételek, valamint az (5) bekezdés b) 
pontjában meghatározott kivételekre 
vonatkozó feltételek és megfelelő 
biztosítékok. Ennek során a Bizottság 
mérlegeli megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség további pontosításra.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

d) a személyes adatok tárolásának 
időtartama és az adatgyűjtés időpontja;
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Or. en

Indokolás

A módosítás világosabbá teszi a szöveget, és segíti az érintetteket annak ellenőrzésében, hogy 
valóban hozzájárulásukat adták-e. Másrészről az adatkezelő számára is könnyebbé válik a 
hozzájárulás körülményeinek bizonyítása.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az adatkezelő – kérésre és 
térítésmentesen – ésszerű időn belül 
igazolást állít ki az adatfeldolgozás 
jogszerűségéről;

Or. en

Indokolás

Ha az adatkezelő közvetlenül az érintett számára juttatná el ezt az igazolást, kevesebb lenne a 
peres ügyek száma. 

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 86. cikkel összhangban az 
érintettnek a személyes adatok tartalmáról 
szóló, az (1) bekezdés g) pontja szerinti 
értesítésére vonatkozó feltételek és 
követelmények további meghatározása 
érdekében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés nem tűnik szükségesnek.



PA\913597HU.doc 33/55 PE496.497v01-00

HU

Módosítás 45
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

Indokolás

A Bizottság által javasolt cím félrevezető.

Módosítás 46
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 anélkül továbbítja vagy hozza
nyilvánosságra a személyes adatokat, hogy 
erre egyértelmű utasítást kapott volna erre 
vonatkozólag az érintettől, az adatkezelő
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

Indokolás

E rendelkezés különösen a törlési kérelem tárgyát képező adatok átadására vonatkozik. 
Tisztázni kell, hogy amennyiben az adatokat az érintett nyilvánossá tette vagy az adatkezelőt 
utasította a nyilvánosságra tételre vagy az adatkezelőn keresztül tette nyilvánossá, akkor a 
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felelősség továbbra is az érintettet terheli. Másrészről viszont az adatkezelő felel az e rendelet 
olyan adatokra vonatkozó alkalmazásáért, amelyeket önkéntes módon adtak át vagy 
bocsátottak rendelkezésre az érintettel kapcsolatban nem álló harmadik felek számára.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az alábbiak további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el:

törölve

a) konkrét ágazatok és különleges 
adatfeldolgozási helyzetek esetében az (1) 
bekezdés alkalmazására vonatkozó 
feltételek;
b) a személyes adat linkje, másolata vagy 
másodpéldánya nyilvánosság számára 
hozzáférhető kommunikációs 
szolgáltatásokból történő – (2) 
bekezdésben említett – törlésének 
feltételei;
c) a személyesadat-feldolgozás (4) 
bekezdésben említett korlátozására 
vonatkozó szempontok és feltételek.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség további pontosításra.

Módosítás 48
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 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Ha a formátum hordozható, akkor arról a piac a Bizottság közreműködése nélkül is képes 
gondoskodni.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a feldolgozott adatok 
legalább részben semmitmondók az 
érintett számára, a jelen cikkből eredő 
kötelezettségeket nem kell alkalmazni; 

Or. en

Indokolás

Egyes adatok a feldolgozás során csak az adatkezelő számára érdekesek (ilyenek pl. a 
hitelképesség értékeléséhez szükséges adatok vagy a nagyforgalmazók által a hűség-
kártyákkal gyűjtött, vásárlási előzményekre vonatkozó adatok), és ezeknek a versenytársak 
előtti nyilvánosságra bocsátása károkat okozhat.  Az érintetteknek ilyen esetekben is joguk 
van a hozzáférésre, anélkül, hogy az hordozhatóságot jelentene.

Módosítás 50
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, tárolhatja
vagy dolgozhatja fel más módon az érintett 
személyes adatokat.
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Or. en

Indokolás

A nem feldolgozható adatok tárolása az adatkezelő számára költséges , az érintett számára 
pedig veszélyes, amennyiben engedéllyel nem rendelkező felek férnek az adatbázishoz.  
Csupán pontosításról van szó.

Módosítás 51
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.

törölve

Or. en

Indokolás

A megközelítés a profilalkotásból született negatív ítéletből indul ki, amely igen hasznos a 
forgalmazásban, a pénzügyi szolgáltatások, illetve a javak és szolgáltatások testre szabása 
terén.  A megközelítés megfordítása és a profilalkotás lehetővé tétele érdekében a bekezdést 
törölni kell, kivéve, ha ez a későbbiekben taglalt következményekkel is járhat. 

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire 
figyelemmel, valamely személyre csak 

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

jogszerű egy – valamely személyre nézve 
jogi hatással járó, vagy őt jelentős 
mértékben érintő, és kizárólag 
automatizált feldolgozáson alapuló –
intézkedés, amelynek célja a személyre 
vonatkozó egyes személyes szempontok 
értékelése, vagy különösen a személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése, ha a 
feldolgozást:

Or. en

Módosítás 53
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., 15. és 16. cikkben megállapított 
feltételek mellett.

Or. en

Indokolás

A megközelítés megváltoztatásával a profilalkotás csak akkor lehetséges, ha az érintettek 
ennek tudatában vannak és hozzáféréssel rendelkeznek a felhasznált személyes 
információkhoz (15. cikk), és amennyiben ezek tévesek, helyesbíteni tudják azokat (16. cikk).

Módosítás 54
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 

törölve
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ellenőrzési mechanizmusok feltételeire, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
arányossági szempontokra vonatkozó 
további feltételek és követelmények 
meghatározása érdekében, továbbá 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó különös 
intézkedések mérlegelése mellett a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

A szöveg elég egyértelmű, így nincs szükség további pontosításra.

Módosítás 55
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 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 
azt is kell biztosítaniuk, hogy a személyes 
adatok alapértelmezett módon ne váljanak 
határozatlan számú egyén számára 
hozzáférhetővé, kivéve, ha a 6. cikk 
értelmében ez indokolt. 

Or. en

Indokolás

A cikkre nagymértékben kihat a Linqvist-ügy. Ennek ellenére vannak olyan esetek is, amely 
során egy adat meghatározatlan számú személy számára történő hozzáférhetősége jogilag (pl. 
a választott hivatalokra jelölt személyek születési dátuma esetén) vagy a nyújtott szolgáltatás 
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alapján (pl a szociális hálózatok esetén) indokolt. Az esettől függően a hozzáférhető adatok 
köre tágabb vagy szűkebb is lehet.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő másokkal 
együtt határozza meg a személyes adatok 
feldolgozásának céljait, feltételeit és 
módját, a közös adatkezelők egymás között 
megállapodásban szabályozzák az e 
rendelet szerinti kötelezettségeknek való 
megfeleléssel kapcsolatos felelősségüket, 
különösen az érintett jogainak 
gyakorlásának vonatkozó eljárások és 
mechanizmusok tekintetében.

Amennyiben az adatkezelő másokkal 
együtt határozza meg a személyes adatok 
feldolgozásának céljait, feltételeit és 
módját, a közös adatkezelők egymás között 
megállapodásban szabályozzák az e 
rendelet szerinti kötelezettségeknek való 
megfeleléssel kapcsolatos felelősségüket, 
különösen az érintett jogainak 
gyakorlásának vonatkozó eljárások és 
mechanizmusok tekintetében. Amennyiben 
ez a meghatározás hiányzik vagy nem elég 
egyértelmű, az érintett az adatkezelők 
bármelyikével együtt gyakorolhatja a 
jogait és egyenlő mértékben vonhatók 
felelősségre.

Or. en

Indokolás

A módosítás e konkrét esetben nagyobb fokú vélelmet nyújt az érintettek számára.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozásra; vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Az a vállalat, amely európai érintettek személyes adatait illetően adatkezelőként jár el, 
közvetlen felelősség terheli az európai hatóság előtt. Ilyen értelemben lényegtelen, hogy 
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mikro-, kis- vagy középvállalatról van-e szó.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti 
adatfeldolgozó felelősségére, 
kötelezettségeire és feladataira és a 
személyes adatoknak a 
vállalkozáscsoporton belül történő 
feldolgozásának megkönnyítésére, 
különösen az ellenőrzésre és 
jelentéstételre vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

A pontosítás szükségtelen. A vállalatcsoportok közötti átadásokkal a javaslat más része már 
foglakozik.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője kérelemre a felügyelő hatóság 
rendelkezésére bocsátja a dokumentációt.

(3) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője kérelemre a felügyelő hatóság, 
illetve elektronikus formátumban az 
érintett rendelkezésére bocsátja a 
dokumentációt.

Or. en
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Indokolás

Az adatvédelmet a felügyelő hatóság mellett az érintettek számára is biztosítani kell.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az adatkezelő mérete az adatvédelem szempontjából lényegtelen.

Módosítás 61
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

Indokolás

Nincs szükség további pontosításra.
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Módosítás 62
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 személyes adatok megsértését követően a károk mérséklését célzó megfelelő intézkedések 
meghozatala a legfontosabb. Egy konkrét határidő kikötése a bejelentésre helyezné a 
hangsúlyt.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adatkezelő dokumentál minden 
személyesadat-sértést a hozzá kapcsolódó 
tények, hatások és az orvoslására tett 
intézkedések feltüntetésével. E 
dokumentációnak lehetővé kell tennie a 
felügyelő hatóság számára az e cikkel való
összhang vizsgálatát. A dokumentáció csak 
az említett célból szükséges információt 
tartalmazza.

(4) Az adatkezelő dokumentál minden 
személyesadat-sértést a hozzá kapcsolódó 
tények, hatások és az orvoslására tett 
intézkedések feltüntetésével. E 
dokumentációnak lehetővé kell tennie a 
felügyelő hatóság számára az e cikkel és a 
30. cikkel való összhang vizsgálatát. A 
dokumentáció csak az említett célból 
szükséges információt tartalmazza.

Or. en

Indokolás

Az adatkezelőnek – annak tanúsítása mellett, hogy helyesen kezelte a bekövetett jogsértést–
azt is igazolnia kell, hogy megtett minden lehetséges ésszerű lépést a személyes adatok 
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megsértésének elkerülése érdekében. 

Módosítás 64
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

Indokolás

Nincs szükség további pontosításra.

Módosítás 65
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, vagy 
amennyiben az érintett fellépése döntő 
mértékben enyhítheti a személyes adatok 
megsértéséből következő esetleges 
hátrányos következményeket, az
adatkezelő egyéb sürgős intézkedésekkel 
együtt és a 31. cikk szerinti értesítést
megelőzően indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet a személyes 
adatok megsértéséről.
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Or. en

Indokolás

Vannak olyan esetek, amikor az érintett együttműködése döntő a személyes adatok 
megsértéséből következő esetleges hátrányos következmények enyhítése során.  Például a 
hitelkártya lopás esetén az érintett az egyetlen, aki meg tudja állapítani, hogy melyek a jogos, 
és melyek a jogosulatlan kifizetések. Ezért az együttműködése fontosabb, mint a hatóság felé 
tett bejelentés. Az ilyen esetek megemlítése és elsőbbségben részesítése ennélfogva nagy 
jelentőségre tesz szert.

Módosítás 66
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

Indokolás

Az adatvédelmi hatóság a hatásvizsgálat során minden szükséges információval rendelkezik 
annak megítéléséhez, hogy a személyes adatok megsértésének következményei hátrányosak 
lesznek-e az érintett személyes adataira vagy a magánéletének védelmére nézve.

Módosítás 67
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. en
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Indokolás

Az adatkezelő és-feldolgozó mérete nem befolyásolja az érintett személyes adatainak 
védelmét.

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés b) pontjának törlését követően ez a bekezdés okafogyottá válik.

Módosítás 69
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

Indokolás

A pontosítás szükségtelen.
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Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az adatvédelmi tisztviselő (1) 
bekezdés szerinti feladataira, képesítésére, 
jogállására, hatáskörére és forrásaira 
vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség további pontosításra.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogállamiság, a hatályos általános és 
ágazati jogszabályok, köztük a 
közbiztonságra, védelemre, 
nemzetbiztonságra vonatkozó és a 
büntetőjogi rendelkezések, foglalkozási 
szabályok, valamint az adott országban 
vagy nemzetközi szervezetben érvényesülő 
biztonsági intézkedések; továbbá az 
érintettek – különösen azon Unióban 
lakóhellyel rendelkező érintettek, akiknek 
személyes adatait továbbítják – hatékony 
és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogai;

a) a jogállamiság, a hatályos általános és 
ágazati jogszabályok, köztük a 
közbiztonságra, védelemre, 
nemzetbiztonságra vonatkozó és a 
büntetőjogi rendelkezések, foglalkozási 
szabályok, valamint az adott országban 
vagy nemzetközi szervezetben érvényesülő 
biztonsági intézkedések; precedensértékű 
jogesetek továbbá az érintettek – különösen 
azon Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintettek, akiknek személyes adatait 
továbbítják – hatékony és érvényesíthető –
a hatékony közigazgatási és bírósági 
jogorvoslatot is magukban foglaló – jogai;

Or. en

Indokolás

Egyes országokban nagy jelentősége van a bíróságok precedens-értékű ítéleteinek (pl. a 
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„common law” országokban). 

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi azoknak a harmadik 
országoknak, harmadik országon belüli 
régióknak és adatfeldolgozó ágazatoknak 
valamint nemzetközi szervezeteknek a 
jegyzékét, amelyek esetében úgy ítélte 
meg, hogy a megfelelő védelmi szint 
biztosított, illetve nem biztosított.

(7) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és annak weboldalán közzéteszi 
azoknak a harmadik országoknak, 
harmadik országon belüli régióknak és 
adatfeldolgozó ágazatoknak valamint 
nemzetközi szervezeteknek a jegyzékét, 
amelyek esetében úgy ítélte meg, hogy a 
megfelelő védelmi szint biztosított, illetve 
nem biztosított.

Or. en

Indokolás

A weboldalat egyszerűbb frissíteni és – számos esetben – megtalálni.

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Nem szerencsés túlterhelni a Bizottságot olyan feladatokkal, amelyeket az Európai 
Adatvédelmi Testület hatékonyabban tudna elvégezni.

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
63 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

63a. cikk
Fellebbezési eljárások

A tagállami és az uniós jogrendszer 
illetékességének sérelme nélkül az 
Európai Adatvédelmi Testület kötelező 
erejű véleményt adhat ki, amennyiben:
a) egy érintett vagy egy adatkezelő a jelen 
rendelet következetlen tagállami 
alkalmazása miatt fellebbezést nyújt be, és 
b) az 58. és a 63. cikkben meghatározott 
egységességi mechanizmus nem 
biztosította, hogy az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többsége 
elfogadjon egy intézkedést.
E vélemény kibocsátása előtt az Európai 
Adatvédelmi Testület mérlegel minden, az 
illetékes adatvédelmi hatóság tudomására 
jutott információt, köztük az érdekelt felek 
álláspontját is.

Or. en

Indokolás

A fő szervezet országa szerinti illetékes adatvédelmi hatóság illetékessége ellenére az 
egységes piac egészére kiterjedő következetesség biztosítása érdekében kiegészítő 
intézkedésre van szükség arra a valószínűtlen esetre, amikor egy intézkedés olyannyira 
ellentmondásos, hogy az egységességi mechanizmus nem képes széles konszenzust biztosítani . 

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) véleményezi az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmus értelmében a 
felügyelő hatóságok határozattervezeteit;

d) véleményezi az 57. és a 63a. cikk 
szerinti egységességi mechanizmus 
értelmében a felügyelő hatóságok 
határozattervezeteit;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az új 63a. cikkhez igazodik.

Módosítás 76
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, amelynek célja a polgárok
jogainak és érdekeinek védelme 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

Indokolás

A Bizottság javaslata túlságosan szűk körű. A panaszok benyújtására feljogosítottak körének 
kiszélesítése garantálja az érintettek jogainak védelmét.

Módosítás 77
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) A 63a. cikkben meghatározott eljárás 
sérelme nélkül minden természetes vagy 
jogi személy jogosult a felügyelő hatóság 
rá vonatkozó döntései ellen bírósági 
jogorvoslatot igénybe venni.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az új 63a. cikkhez igazodik.

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rögzítik az e rendelet 
értelmében elfogadott rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó szankciók 
szabályait, és azok végrehajtásának 
biztosítására minden szükséges intézkedést 
megtesznek, beleértve azt is, ha az 
adatkezelő nem tesz eleget a képviselő 
kijelölésére vonatkozó kötelezettségének.
Az előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

(1) A tagállamok rögzítik az e rendelet 
értelmében elfogadott rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó szankciók 
szabályait, és azok végrehajtásának 
biztosítására minden szükséges intézkedést 
megtesznek, beleértve azt is, ha az 
adatkezelő nem tesz eleget a képviselő 
kijelölésére vonatkozó kötelezettségének.
Az előírt szankcióknak hatékonynak,
következetesnek, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A szankciókat az Unió egész területén következetesen kell alkalmazni.

Módosítás 79
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 

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak,
következetesnek, 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 
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intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

szervezeti intézkedésekre és eljárásokra, 
valamint a felügyelő hatóságokkal a 
jogsértés orvoslása érdekében 
megvalósított együttműködés szintjére.

Or. en

Indokolás

A közigazgatási szankciókat az Európai Unió egész területén következetesen kell alkalmazni.

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül és a 9. cikk (2) 
bekezdésének h) pontjával összhangban az 
egészségügyi vonatkozású személyes 
adatok feldolgozása olyan uniós vagy 
tagállami jogszabályok alapján történhet, 
amely megfelelő és konkrét intézkedések 
megállapításával biztosítja az érintett jogos 
érdekeit, és arra az alábbiak miatt van 
szükség:

(1) E rendelet keretein belül és a 9. cikk (2) 
bekezdésének h) pontjával összhangban az 
egészségügyi vonatkozású személyes 
adatok feldolgozása olyan uniós vagy 
tagállami jogszabályok alapján történhet, 
amely megfelelő, következetes és konkrét 
intézkedések megállapításával biztosítja az 
érintett jogos érdekeit, és arra az alábbiak 
miatt van szükség:

Or. en

Indokolás

A következetesség előírása lehetővé teszi, hogy a tagállami jogszabályok alacsonyabb fokú 
szabadsággal rendelkezzenek, szem előtt tartva az egységes piac célkitűzését.

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 

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

Or. en

Indokolás

Nincs szükség további pontosításra.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség további pontosításra.

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
84 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 

(2) Ahhoz, hogy a Bizottság ellenőrizni 
tudja a többi tagállam szabályaival való 
összhangot, a tagállamok legkésőbb a 91. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 



PA\913597HU.doc 53/55 PE496.497v01-00

HU

Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

időpontig értesítik az (1) bekezdés szerint 
elfogadott nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

Or. en

Indokolás

Az egységes piac érdekében a rendelet következetes alkalmazására van szükség.

Módosítás 84
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, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 20. cikk (5) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 39. cikk (2) 
bekezdésben, 43. cikk (3) bekezdésben, 44. 
cikk (7) bekezdésben, 79. cikk (7) 
bekezdésben és 82. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

Or. en

Indokolás

Az e felhatalmazást eltörlő módosításokat összhangba kell hozni. A hivatkozott bekezdések 
számának módosítása során gépelési hibát követtek el.
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(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 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 20. cikk (5) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 30. 
cikk (3) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (7) bekezdésben és 82. 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.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a felhatalmazás törlésére vonatkozó módosítások kiegészítése. A hivatkozott 
cikkek módosítása során gépelési hibát követtek el.

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés
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(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, 20. 
cikk (5) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 33. 
cikk (6) bekezdésben, 34. cikk (8) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (7) bekezdésben és 
82. 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

Indokolás

E módosításra azon módosítások miatt van szükség, amelyek eltörlik a cikk elején említett 
felhatalmazást.


