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Módosítás 165
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról 
(általános adatvédelmi rendelet)

a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában a természetes és jogi 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (általános adatvédelmi 
rendelet)

(EGT vonatkozású szöveg) (EGT vonatkozású szöveg)

Or. de

Módosítás 166
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára, és különösen annak 7. és 8. 
cikkére,

Or. en

Módosítás 167
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 b bevezető hivatkozás (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az emberi jogok európai 
egyezményére, és különösen annak 8. 
cikkére,

Or. en

Módosítás 168
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A természetes személyeknek a 
személyes adataik feldolgozásával 
kapcsolatban nyújtott védelem alapvető 
jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. 
cikkének (1) bekezdése és a Szerződés 16. 
cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy 
mindenkinek joga van a rá vonatkozó 
személyes adatok védelméhez.

(1) A természetes és jogi személyeknek a 
személyes adataik feldolgozásával 
kapcsolatban nyújtott védelem alapvető 
jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. 
cikkének (1) bekezdése és a Szerződés 16. 
cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy 
mindenkinek joga van a rá vonatkozó
személyes adatok védelméhez.

Or. de

Módosítás 169
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok feldolgozásának 
célja az emberek szolgálata; a személyes 
adataik feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméhez kapcsolódó elveknek 
és szabályoknak a természetes személyek 
nemzetiségétől és lakóhelyétől függetlenül 
tiszteletben kell tartaniuk e személyek 
alapvető jogait és szabadságait, különösen 

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

tartaniuk e személyek alapvető jogait és 
szabadságait, különösen személyes adataik 
védelméhez való jogukat. Ennek hozzá kell 
járulnia a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség, valamint 
a gazdasági unió megteremtéséhez, a 
gazdasági és társadalmi fejlődéshez, a 
belső piacon belüli gazdaságok 
erősödéséhez és konvergenciájához, 
valamint az egyének jólétéhez.

Or. de

Módosítás 170
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartásokban szereplő személyes 
adatok kezelése tekintetében az egyének 
magánélete védelmének kell 
kiindulópontként szolgálnia.

Or. sv

Módosítás 171
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Nem szabad aláásni az 
információhoz való szabad hozzáférés 
elvét – amely az alkotmányos 
hagyományaik révén jellemzi a 
tagállamokat –, ugyanakkor biztosítani 
kell a tagállamok alkotmányaiban 
elismert szólás- és sajtószabadságot.
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Or. sv

Módosítás 172
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyors technológiai fejlődés és a 
globalizáció új kihívások elé állította a 
személyes adatok védelmét. Az 
adatmegosztás és -gyűjtés mértéke 
ugrásszerűen megnőtt. A technológia a 
magánvállalatok és a hatóságok számára 
minden eddiginél nagyobb mértékben teszi 
lehetővé, hogy tevékenységük ellátása 
érdekében személyes adatokat 
használjanak fel. Az egyének egyre 
nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra 
és tesznek globális szinten elérhetővé 
személyes információkat. A technológia 
egyaránt megváltoztatta a gazdaságot és a 
társadalmi életet, szükségessé téve az 
Unión belüli szabad adatáramlás és a 
harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek részére történő adattovábbítás 
egyszerűbbé tételét, biztosítva egyúttal a 
személyes adatok magas szintű védelmét.

(5) A gyors technológiai fejlődés és a 
globalizáció új kihívások elé állította a 
személyes adatok védelmét. Az 
adatmegosztás és -gyűjtés mértéke 
ugrásszerűen megnőtt. A technológia a 
magánvállalatok és a hatóságok számára 
minden eddiginél nagyobb mértékben teszi 
lehetővé, hogy tevékenységük ellátása 
érdekében személyes adatokat 
használjanak fel. Az egyének egyre 
nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra 
és tesznek globális szinten elérhetővé 
személyes információkat. A technológia 
egyaránt megváltoztatta a gazdaságot és a 
társadalmi életet, és olyan hatékonyabb 
jogi biztosítékokat tesz szükségessé, 
amelyek egyszerűbbé teszik az Unión 
belüli szabad adatáramlást és a harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek 
részére történő adattovábbítást, biztosítva 
egyúttal a személyes adatok magas szintű 
védelmét.

Or. en

Indokolás

Noha a rendelet célja kettős – a személyes adatok védelme és Unión belüli szabad 
áramlásának biztosítása –, az első célkitűzésnek – alapvető jog lévén – nagyobb hangsúlyt 
kell kapnia.

Módosítás 173
Gyürk András
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Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Egyéb technológiákkal együtt a 
számítási felhő átalakíthatja az európai 
gazdaságot, feltéve, hogy megfelelő 
adatbiztonsági és adatvédelmi 
intézkedések vannak érvényben. A 
személyes adatok legmagasabb szintű 
biztonságának szavatolása érdekében 
elengedhetetlen az adatkezelők és 
adatfeldolgozók rendeletben foglalt 
jogainak és kötelezettségeinek ismerete.

Or. en

Módosítás 174
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

számos uniós szintű gazdasági tevékenység 
elvégzésében, torzítják a versenyt, és 
hátráltatják a hatóságokat az uniós jog 
szerinti feladataik teljesítésében. A védelmi 
szintek közötti ezen eltérés a 95/46/EK 
irányelv végrehajtásában és 
alkalmazásában fennálló eltéréseknek 
tulajdonítható.

Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamokban végzett személyesadat-feldolgozás terén az egyének jogai és 
szabadságai, különösen a személyes adatok védelméhez való jog védelmének szintjei közötti 
eltérések akadályozhatják a személyes adatok Unión belüli szabad áramlását, valamint 
jogbizonytalanságot teremthetnek a magánélet és az adatok védelméhez való alapvető jogok 
tiszteletben tartása terén.

Módosítás 175
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

jelentenek számos uniós szintű gazdasági 
tevékenység elvégzésében, torzítják a 
versenyt, és hátráltatják a hatóságokat az 
uniós jog szerinti feladataik teljesítésében. 
A védelmi szintek közötti ezen eltérés a 
95/46/EK irányelv végrehajtásában és 
alkalmazásában fennálló eltéréseknek 
tulajdonítható.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi jogszabályok következetlen alkalmazása elkerülhetetlenül a polgárok alapvető 
jogainak korlátozásához vezet.

Módosítás 176
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az adatfeldolgozási szabályok elméletben már ma is minden tagállamban „egyenértékűek”. E
megközelítés hiányából fakad az a mögött húzódó logika, hogy a javaslat rendelet formáját 
ölti. E preambulumbekezdésnek megfelelően tükröznie kell ezt az elgondolást.
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Módosítás 177
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 178
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A személyes adatoknak az Unió egész 
területén biztosított hatékony védelme 
megköveteli az érdekeltek jogainak, 
valamint a személyes adatok feldolgozását 
végző és a feldolgozást meghatározó 
személyek kötelezettségeinek 
megszilárdítását és részletes 
meghatározását, de ugyanakkor azt is, hogy 
a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályok betartásának ellenőrzését és 
biztosítását azonos hatáskörben és a 
jogsértőkre azonos szankciót kiszabva 

(9) A személyes adatoknak az Unió egész 
területén biztosított hatékony védelme 
megköveteli az érdekeltek jogainak, 
valamint a személyes adatok feldolgozását 
végző és a feldolgozást meghatározó 
személyek kötelezettségeinek 
megszilárdítását és részletes 
meghatározását, de ugyanakkor azt is, hogy 
a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályok betartásának ellenőrzését és 
biztosítását azonos hatáskörben, azonos 
technikai és működési kapacitással és a 
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lássák el a tagállamokban. jogsértőkre azonos szankciót kiszabva 
lássák el a tagállamokban.

Or. en

Indokolás

Az erős, független felügyeleti hatóságok jelentik az eredményes adatvédelem egyik szükséges 
feltételét. E hatóságoknak – ahogy azt a Bíróság is megerősítette (C-518/07. és C-614/10. sz. 
ügy) – külső befolyástól mentesnek kell lenniük, és rendelkezniük kell az adatvédelmi 
jogszabályok végrehajtásának biztosításához szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokkal. E 
módosítások célja, hogy biztosítsa a felügyeleti hatóságok számára az adatvédelemhez való 
alapvető jog hatékony védelméhez szükséges függetlenséget és erőforrásokat.

Módosítás 179
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Szerződés 16. cikkének (2) 
bekezdése felhatalmazza az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és a személyes adatok 
szabad áramlásáról szóló szabályok 
megállapítására.

(10) A Szerződés 16. cikkének (2) 
bekezdése felhatalmazza az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a személyes 
adatok uniós intézmények, szervek,
hivatalok és ügynökségek által, illetve az 
uniós jog hatálya alá tartozó 
tevékenységeik folytatása során a 
tagállamok által végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
a személyes adatok szabad áramlásáról 
szóló szabályok megállapítására.

Or. fr

Módosítás 180
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében csak indokolt esetben lehet kivételt tenni. A 
kivételeket továbbá úgy kell végrehajtani, hogy az ne ássa alá a polgárok szempontjából a 
kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot, illetve a vállalkozások szempontjából az egységes piac 
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működését.

Módosítás 181
Gyürk András

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 182
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\922340HU.doc 15/142 PE502.053v01-00

HU

2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás alapján kell meghatározni.

vállalkozások meghatározásáról szóló, 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás alapján kell meghatározni.

Or. fr

Indokolás

Az eltérések alkalmazása az átláthatóság hiányának kockázatával jár, amelyet el annak 
biztosításával kell kerülni, hogy azokat az érintett érdekelt felekkel szoros együttműködésben 
dolgozzák ki.

Módosítás 183
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az e rendelet által nyújtott védelem a 
természetes személyeket a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében 
nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül 
illeti meg. Olyan adatfeldolgozás 
tekintetében, amely jogi személyeket érint, 
és különösen olyan vállalkozásokat, 
amelyeket jogi személyként hoztak létre, 
beleértve a jogi személy nevét és formáját, 
valamint a jogi személy elérhetőségére 
vonatkozó adatokat, senki nem igényelheti
a jelen rendelet szerinti védelmet. Ez 
vonatkozik arra az esetre is, ha a jogi 
személy egy vagy több természetes személy 
nevét tartalmazza.

(12) Az e rendelet által nyújtott védelem a 
természetes személyeket a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében 
nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül 
illeti meg. Olyan adatfeldolgozás 
tekintetében, amely jogi személyeket érint, 
és különösen olyan vállalkozásokat, 
amelyeket jogi személyként hoztak létre, 
beleértve a jogi személy nevét és formáját, 
valamint a jogi személy elérhetőségére 
vonatkozó adatokat, szintén igényelhető a 
jelen rendelet szerinti védelem.

Or. de

Módosítás 184
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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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) A természetes és jogi személyek 
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.

Or. de

Módosítás 185
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendeletnek nem tárgya az olyan 
tevékenységekkel kapcsolatos alapvető 
jogok és szabadságok védelme vagy adatok 
szabad áramlása, amelyek az uniós jog 
hatályán kívül esnek, és nem tartozik a 
rendelet hatálya alá az uniós intézmények, 
szervek, hatóságok és ügynökségek 
45/200145/EK rendelet alkalmazási 
körébe tartozó személyesadat-
feldolgozása, vagy a tagállamok által 
végzett személyesadat-feldolgozás, ha a 
tevékenységeket az Unió közös kül- és 
biztonságpolitikájával összefüggésben 
végzik.

(14) E rendeletnek nem tárgya az olyan 
tevékenységekkel kapcsolatos alapvető 
jogok és szabadságok védelme vagy adatok 
szabad áramlása, amelyek az uniós jog 
hatályán kívül esnek.

Or. en
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Indokolás

E rendkívül szerteágazó kivételek ellentétesek a rendeletre irányuló javaslatban a Bizottság 
által előterjesztett gondolatmenettel, amelynek értelmében a magánélethez való alapvető jog 
védelme terén következetes megközelítésre van szükség. Ennélfogva e kivételeket a 
következetesség jegyében törölni kell. Lásd még a 2. cikk tekintetében javasolt módosításokat.

Módosítás 186
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A személyes adatok felelős hatóságok 
általi, bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtása céljából történő feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelme és az 
ilyen adatok szabad áramlása uniós szintű 
különös jogi eszköz tárgya. A rendelet 
ennek értelmében nem alkalmazandó az e 
célok érdekében végzett feldolgozási 
tevékenységekre. Ugyanakkor a hatóságok 
által a jelen rendelet alapján végzett 
adatfeldolgozást, amennyiben azokat 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása céljára 
használják fel, uniós szinten külön jogi 
aktus (XX/YYY irányelv) szabályozza.

(16) A személyes adatok illetékes
hatóságok általi, bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából történő 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelme és az ilyen adatok szabad 
áramlása uniós szintű különös jogi eszköz 
tárgya. A rendelet ennek értelmében nem 
alkalmazandó az e célok érdekében végzett 
feldolgozási tevékenységekre. Ugyanakkor 
a hatóságok által a jelen rendelet alapján 
végzett adatfeldolgozást, amennyiben 
azokat bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtása céljára használják fel, uniós 
szinten külön jogi aktus (XX/YYY 
irányelv) szabályozza.

Or. en

Indokolás

Pontosítás a 2. cikk javasolt módosításával összhangban.

Módosítás 187
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletet a 2000/31/EK irányelv, 
különösen az említett irányelv 12–15. 
cikke szerinti, a közvetítő szolgáltatók 
felelősségére vonatkozó szabályok 
alkalmazásának a sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(17) Az elektronikus kereskedelemről 
szóló 2000/31/EK irányelvben foglalt 
felelősségkorlátozások horizontális 
jellegűek, ezért az információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokat nyújtó valamennyi 
szolgáltató kapcsolódó tevékenységeire 
alkalmazandók. Ez a rendelet a személyes 
adatok feldolgozásának szabályait 
határozza meg, míg az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv azokat a 
feltételeket rögzíti, amelyek esetén az 
információs szolgáltató felelős a 
harmadik felek által elkövetett 
jogsértésekért. Az európai polgárok és 
vállalkozások részére nyújtott 
jogbiztonság érdekében a két eszköz 
egyértelmű és jól elkülönülő szabályait 
következetesen be kell tartani. E rendeletet 
a 2000/31/EK irányelv, különösen az 
említett irányelv 12–15. cikke szerinti, a 
közvetítő szolgáltatók felelősségére 
vonatkozó szabályok alkalmazásának a 
sérelme nélkül kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az európai polgárok és vállalkozások részére nyújtott jogbiztonság érdekében a lehető 
legegyértelműbben el kell határolni egymástól e rendelet és a 2000/31/EK irányelv szerepét.

Módosítás 188
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Annak meghatározása érdekében, (21) Annak meghatározása érdekében, 
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hogy a feldolgozás az érintett 
„viselkedésének nyomon követésére” 
szolgál-e, azt kell megvizsgálni, hogy az 
egyéneket nyomon követik-e az interneten, 
vagy az egyén profiljának megalkotását is 
magában foglaló adatfeldolgozási 
technikákat alkalmaznak-e, különösen az 
egyénre vonatkozó döntések meghozatala 
vagy személyes igényeinek, 
viselkedésének vagy beállítottságának 
elemzése vagy előrejelzése érdekében.

hogy a feldolgozás az érintett 
„viselkedésének nyomon követésére” 
szolgál-e, azt kell megvizsgálni, hogy az 
egyéneket nyomon követik-e azzal a 
szándékkal vagy annak későbbi 
lehetőségével, hogy a profilalkotást is 
magukban foglaló adatfeldolgozási 
technikákat alkalmazzanak, különösen az 
egyénre vonatkozó döntések meghozatala 
vagy személyes igényeinek, 
viselkedésének vagy beállítottságának 
elemzése vagy előrejelzése érdekében.

Or. en

Indokolás

A nyomon követés nem feltétlenül interneten történik (pl. az ügyfelek „intelligens 
videokamerás rendszerrel történő megfigyelése” egy bevásárlóközpontban vagy 
rádiófrekvenciás azonosító címkék alapján történő nyomon követés), ezért az „interneten” szó 
törlése biztosítja a technológiai semlegességet. Ezenfelül az adatok gyűjtése és azok 
profilalkotásra való felhasználása nem szükségszerűen történik egy időben. Előfordulhat, 
hogy először egy adott célra gyűjtenek adatokat, amelyek azt követően profilalkotásra 
használhatók.

Módosítás 189
Amelia Andersdotter

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 felhasználhat 
az egyén azonosítására. A védelem elvei 
nem alkalmazhatók az olyan módon 
anonimmá tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban – a csúcstechnológiai 
megoldásokat és a technológiai 
tendenciákat maradéktalanul figyelembe 
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véve – nem azonosítható.

Or. en

Indokolás

Az „érintett” fogalmát nem szabad túl szűken meghatározni. A rendeletnek egyértelműen 
olyan adatokra kell vonatkoznia, amelyek csupán az „elkülönítést” teszik lehetővé, és 
világosan ki kell mondani, hogy az online azonosító jeleket a legtöbb esetben személyes 
adatnak kell tekinteni. Mivel a technológia folyamatosan fejlődik, egyre kifinomultabbá 
válnak az anonimmá tett adatok azonosítását célzó támadások. A jövőben is hatékony védelem 
érdekében fontos a „személyes adatok” és az „érintett” fogalmának tág meghatározása.

Módosítás 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 csak az azonosított 
vagy azonosítható személyekre vonatkozó 
konkrét információk esetében kell 
alkalmazni. Annak meghatározására, hogy 
valamely személy azonosítható-e, a 
következőket kell figyelembe venni: i. 
kizárólag azok a módszerek, amelyeket az 
adatkezelő vagy más természetes vagy jogi 
személy ésszerű módon felhasználhat az 
egyén azonosítására, és ii. annak ésszerű 
valószínűsége, hogy egy személyt 
azonosítanak. A védelem elvei nem 
alkalmazhatók az olyan módon anonimmá 
tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban nem azonosítható azok 
alapján.

Or. en

Módosítás 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Ez a rendelet elismeri, hogy az 
álnevek használata valamennyi érintett 
javát szolgálja, mivel ez a személyes 
adatok olyan jellegű megváltozásával jár, 
hogy azok önmagukban, további adatok 
felhasználása nélkül nem rendelhetők 
hozzá az érintetthez. Ez az adatkezelőket 
az adatok álnevekkel történő 
használatának gyakorlatára ösztönzi.

Or. en

Módosítás 192
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) Az online szolgáltatások igénybe 
vétele során az egyének a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott
egy vagy több online azonosítóhoz
kapcsolódnak, mint például az IP-cím, a 
cookie-azonosítók vagy más egyedi 
azonosítók. Mivel ezek az azonosítók
nyomokat hagynak maguk után és 
felhasználhatók a természetes személyek 
különválasztására, e rendeletet az ilyen 
adatokat érintő feldolgozásra is 
alkalmazni kell, kivéve, ha az említett 
azonosítók bizonyíthatóan nem 
természetes személyekhez tartoznak, 
úgymint a webszerverek IP-címei, és ezért 
nem tekinthetők a 4. cikk (2) bekezdése 
szerinti „személyes adatnak”.

Or. en
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Indokolás

A megfelelő védelem biztosítása érdekében fontos, hogy a „személyes adatok” és az „érintett” 
fogalmát ne túl szűken határozzuk meg. Az online azonosító jeleket a legtöbb esetben 
személyes adatnak kell tekinteni. A bizottsági javaslat jelentősen korlátozza az adatvédelmi 
elvek ilyen online azonosítókra történő alkalmazhatóságát. A javasolt módosítás egyértelművé 
teszi, hogy az ilyen azonosítókat személyes adatnak kell tekinteni, kivéve, ha bizonyíthatóan 
nem azok.

Módosítás 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 194
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Amint az információk lehetővé teszik, hogy az adatkezelő azonosítsa az egyént, azokat 
személyes adatnak kell tekinteni.

Módosítás 195
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüket, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. Ennélfogva lehetőség 
szerint – az elvégzendő feldolgozási 
műveletekre vonatkozó felhasználóbarát 
információkkal – elő kell segíteni a 
tájékozott hozzájárulást. A hallgatás, a 
szolgáltatás egyszerű igénybevétele vagy a 
nem cselekvés, például az előre bejelölt 
négyzetek jelölése megszüntetésének 
elmulasztása 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

A tájékozott hozzájárulás alapja a felhasználóbarát formában szabadon az érintett 
rendelkezésére álló információ. Ezenfelül meg kell erősíteni azt az elvet, amely szerint a 
hozzájárulás nem következhet nem cselekvésből, például az előre bejelölt négyzetek jelölése 
megszüntetésének elmulasztásából.

Módosítás 196
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A hozzájárulást bármely olyan 
megfelelő eljárással – nyilatkozattal vagy 
egyéb megerősítő cselekedettel – kell 
megadni, amely lehetővé teszi az érintett 
nyilatkozatára vagy egyértelmű beleegyező 
aktusára alapozva az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását, biztosítva azt, hogy az 
egyének tudatában legyenek annak, hogy 
személyesadat-feldolgozáshoz adják 
beleegyezésüknek, beleértve az internetes 
honlap látogatása során egy négyzet 
megjelölését és bármely egyéb, például a 
böngésző megfelelő beállításai révén adott
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás vagy 
a nem cselekvés is érvényes
hozzájárulásnak minősülhet, amennyiben 
az adatvédelmi hatásvizsgálat 
következtében nem tekintik szükségesnek 
a kifejezett hozzájárulást. 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. de

Indokolás

Minél csekélyebbek az adatfeldolgozás következményei, annál enyhébb követelményeket kell 
támasztani a hozzájáruló nyilatkozattal szemben. Kifejezett hozzájárulás megszerzésére 
vonatkozó követelményt ezért alapvetően nem kell támasztani, azt csak azokban az esetekben 
kell szükségessé tenni, amikor az adatvédelmi hatásvizsgálat kimutatta, hogy kifejezett 
hozzájárulásra van szükség. A böngésző megfelelő beállításainak segítségével adott 
hozzájárulást is a 7. cikk (1b) bekezdése szerinti egyéb cselekedetnek kell tekinteni.
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Módosítás 197
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüket, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. Ennélfogva lehetőség
szerint – az elvégzendő feldolgozási 
műveletekre vonatkozó felhasználóbarát 
információkkal – elő kell segíteni a 
tájékozott hozzájárulást. A hallgatás, a 
szolgáltatás egyszerű igénybevétele vagy a 
nem cselekvés, például az előre bejelölt 
négyzetek jelölése megszüntetésének 
elmulasztása 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.
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Or. en

Indokolás

A tájékozott hozzájárulás alapja a felhasználóbarát formában szabadon az érintett 
rendelkezésére álló információ. Ezenfelül meg kell erősíteni azt az elvet, amely szerint a 
hozzájárulás nem következhet nem cselekvésből, például az előre bejelölt négyzetek jelölése 
megszüntetésének elmulasztásából.

Módosítás 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ez a rendelet elismeri, hogy az 
álnéven szereplő adatok elősegíthetik az 
érintettek magánéletét fenyegető 
kockázatok minimálisra csökkentését. 
Amennyiben az adatkezelő álnéven 
szerepelteti az adatokat, az ilyen 
feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke 
által indokoltnak minősül.

Or. en

Módosítás 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatok közé tartozik különösen minden 
olyan adat, amely az érintett egészségi 
állapotára vonatkozik; az egyén 
egészségügyi szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő nyilvántartása; az 
egészségügyi ellátásért teljesített fizetések 
és az arra való jogosultság az egyén 
vonatkozásában; olyan adott egyénhez 
rendelt szám, szimbólum vagy adat, 
amelynek célja, hogy egészségügyi 

(26) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatok közé tartozik különösen minden 
olyan személyes adat, amely az érintett 
egészségi állapotára vonatkozik; az egyén 
egészségügyi szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő nyilvántartása; az 
egészségügyi ellátásért teljesített fizetések 
és az arra való jogosultság az egyén 
vonatkozásában; olyan adott egyénhez 
rendelt szám, szimbólum vagy adat, 
amelynek célja, hogy egészségügyi 
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szempontból kizárólagosan azonosítsa a 
személyt; az egyénnel kapcsolatban a neki 
nyújtott egészségügyi szolgáltatás során 
gyűjtött bármilyen információ; testrész 
vagy testet alkotó anyag – beleértve a
biológiai mintákat is – teszteléséből vagy 
vizsgálatából származó információk; egy 
személy azonosítása, aki egészségügyi 
szolgáltatást nyújt az egyénnek; bármilyen 
többek között az érintett betegséggel, 
fogyatékossággal, betegségkockázattal, 
kórtörténettel, klinikai kezeléssel vagy az 
érintett aktuális fiziológiai vagy 
orvosbiológiai állapotával kapcsolatos 
információ, függetlenül annak forrásától, 
mint például orvos vagy egyéb 
egészségügyi dolgozó, kórház, orvosi 
berendezés vagy in vitro diagnosztikai 
teszt.

szempontból kizárólagosan azonosítsa a 
személyt; az egyénnel kapcsolatban a neki 
nyújtott egészségügyi szolgáltatás során 
gyűjtött bármilyen információ; testrész,
testet alkotó anyag vagy biológiai minta
teszteléséből vagy vizsgálatából származó 
személyes adatok; egy személy 
azonosítása, aki egészségügyi szolgáltatást 
nyújt az egyénnek; bármilyen többek 
között az érintett betegséggel, 
fogyatékossággal, betegségkockázattal, 
kórtörténettel, klinikai kezeléssel vagy az 
érintett aktuális fiziológiai vagy 
orvosbiológiai állapotával kapcsolatos 
információ, függetlenül annak forrásától, 
mint például orvos vagy egyéb 
egészségügyi dolgozó, kórház, orvosi 
berendezés vagy in vitro diagnosztikai 
teszt.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi adatok inkább a biológiai minták teszteléséből származó személyes adatokat, 
semmint magukat a biológiai mintákat foglalják magukban.

Módosítás 201
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatok közé tartozik különösen minden 
olyan adat, amely az érintett egészségi 
állapotára vonatkozik; az egyén 
egészségügyi szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő nyilvántartása; az 
egészségügyi ellátásért teljesített fizetések 
és az arra való jogosultság az egyén 
vonatkozásában; olyan adott egyénhez 
rendelt szám, szimbólum vagy adat, 
amelynek célja, hogy egészségügyi 

(26) Az egészségre vonatkozó – a 
genetikai információkat is magukban 
foglaló – személyes adatok közé tartozik 
különösen minden olyan adat, amely az 
érintett egészségi állapotára vonatkozik; az 
egyén egészségügyi szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő nyilvántartása; az 
egészségügyi ellátásért teljesített fizetések 
és az arra való jogosultság az egyén 
vonatkozásában; olyan adott egyénhez 
rendelt szám, szimbólum vagy adat, 
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szempontból kizárólagosan azonosítsa a 
személyt; az egyénnel kapcsolatban a neki 
nyújtott egészségügyi szolgáltatás során 
gyűjtött bármilyen információ; testrész 
vagy testet alkotó anyag – beleértve a 
biológiai mintákat is – teszteléséből vagy 
vizsgálatából származó információk; egy 
személy azonosítása, aki egészségügyi 
szolgáltatást nyújt az egyénnek; bármilyen 
többek között az érintett betegséggel, 
fogyatékossággal, betegségkockázattal, 
kórtörténettel, klinikai kezeléssel vagy az 
érintett aktuális fiziológiai vagy 
orvosbiológiai állapotával kapcsolatos 
információ, függetlenül annak forrásától, 
mint például orvos vagy egyéb 
egészségügyi dolgozó, kórház, orvosi 
berendezés vagy in vitro diagnosztikai 
teszt.

amelynek célja, hogy egészségügyi 
szempontból kizárólagosan azonosítsa a 
személyt; az egyénnel kapcsolatban a neki 
nyújtott egészségügyi szolgáltatás során 
gyűjtött bármilyen információ; testrész 
vagy testet alkotó anyag – beleértve a 
biológiai mintákat is – teszteléséből vagy 
vizsgálatából származó információk; egy 
személy azonosítása, aki egészségügyi 
szolgáltatást nyújt az egyénnek; bármilyen 
többek között az érintett betegséggel, 
fogyatékossággal, betegségkockázattal, 
kórtörténettel, klinikai kezeléssel vagy az 
érintett aktuális fiziológiai vagy 
orvosbiológiai állapotával kapcsolatos 
információ, függetlenül annak forrásától, 
mint például orvos vagy egyéb 
egészségügyi dolgozó, kórház, orvosi 
berendezés vagy in vitro diagnosztikai 
teszt.

Or. en

Indokolás

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Módosítás 202
Giles Chichester

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 

(27) Az adatkezelő – azon adatkezelőt is 
beleértve, amely egyben adatfeldolgozó is 
– Unión belüli fő szervezet helyét objektív 
feltételek alapján kell meghatározni, és 
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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.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 203
Amelia Andersdotter

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 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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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.

Or. en

Módosítás 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az ellenőrző vállalkozás és az 
ellenőrzése alatt álló vállalkozások 
vállalkozáscsoportot alkotnak, minek 
körében az ellenőrző vállalkozás az a 
vállalkozás, amely például tulajdonosi 
jogok, pénzügyi részesedés vagy az arra 
vonatkozó szabályok, vagy a személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályok 
végrehajtására való jogosultság révén 
meghatározó befolyást gyakorol a többi 
vállalkozás felett.

(28) Az ellenőrző vállalkozás és az 
ellenőrzése alatt álló vállalkozások 
vállalkozáscsoportot alkotnak, minek 
körében az ellenőrző vállalkozás az a 
vállalkozás, amely például tulajdonosi 
jogok, pénzügyi részesedés vagy az arra 
vonatkozó szabályok, vagy a személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályok 
végrehajtására való jogosultság révén 
meghatározó befolyást gyakorol a többi 
vállalkozás felett. A vállalkozáscsoport 
kijelölhet egyetlen fő szervezetet az Unión 
belül.

Or. en

Módosítás 205
Amelia Andersdotter

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 

(29) A gyermekeknek személyes adataik 
tekintetében különös védelmet kell 
biztosítani, mivel ők kevésbé lehetnek 
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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.

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. Az e 
rendeletben foglalt, a gyermekek 
védelmére vonatkozó hivatkozások egyike 
sem értelmezhető arra irányuló 
hallgatólagos utasításként, hogy a 
felnőttek személyes adatainak védelme 
során kisebb gondossággal kell eljárni 
annál, mint akkor kellett volna, ha az 
adott hivatkozás nem szerepelne a 
szövegben.

Or. en

Indokolás

A gyermekek személyes adatainak kezelésre fordított kiemelt figyelem nem használható fel a 
személyes adatok általánosabb szintű védelme jelentőségének kisebbítésére, és nem teheti ezt 
lehetővé.

Módosítás 206
Marian Harkin, Seán Kelly

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. Ez a 
védelem különös jelentőséggel bír a 
közösségi hálózatok esetében, ahol a 
gyermekeknek ismerniük kell azok 
személyazonosságát, akikkel 
kommunikációt folytatnak. Az egyén 
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gyermekként történő meghatározásához e 
rendelet átveszi a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény fogalommeghatározását.

Or. en

Módosítás 207
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 208
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Amennyiben a feldolgozás az érintett 
hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az érintett 
hozzájárult a feldolgozási művelethez. 
Különösen a más ügyben tett írásos 
nyilatkozattal összefüggésben 
biztosítékokkal kell biztosítani azt, hogy az 
érintett tisztában legyen azzal, hogy 
hozzájárulását adta, valamint azzal, hogy 
milyen mértékben tette ezt.

törölve

Or. de

Indokolás

Minél csekélyebbek az adatfeldolgozás következményei, annál enyhébb követelményeket kell 
támasztani a hozzájáruló nyilatkozattal szemben. Kifejezett hozzájárulás megszerzésére 
vonatkozó követelményt ezért alapvetően nem kell támasztani, azt csak azokban az esetekben 
kell szükségessé tenni, amikor az adatvédelmi hatásvizsgálat kimutatta, hogy kifejezett 
hozzájárulásra van szükség. A böngésző megfelelő beállításainak segítségével adott 
hozzájárulást is a 7. cikk (1b) bekezdése szerinti egyéb cselekedetnek kell tekinteni.

Módosítás 209
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Amennyiben a feldolgozás az érintett 
hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az érintett 
hozzájárult a feldolgozási művelethez. 
Különösen a más ügyben tett írásos 
nyilatkozattal összefüggésben 
biztosítékokkal kell biztosítani azt, hogy az 
érintett tisztában legyen azzal, hogy 

(32) Amennyiben a feldolgozás az érintett 
hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az érintett 
hozzájárult a feldolgozási művelethez. 
Különösen a más ügyben tett írásos 
nyilatkozattal összefüggésben 
biztosítékokkal kell biztosítani azt, hogy az 
érintett tisztában legyen azzal, hogy 
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hozzájárulását adta, valamint azzal, hogy 
milyen mértékben tette ezt.

hozzájárulását adta, valamint azzal, hogy 
milyen mértékben tette ezt. Az 
adatminimalizálás elvének való megfelelés 
érdekében e bizonyítási teher nem 
értelmezhető úgy, mint amely – a 
szükséges eseteken kívül – kötelezővé teszi 
az érintettek határozott azonosítását, vagy 
mint amely az alapesetben feldolgozottnál 
több adat feldolgozását vonja maga után.

Or. en

Módosítás 210
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Amennyiben a feldolgozás az érintett 
hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az érintett 
hozzájárult a feldolgozási művelethez. 
Különösen a más ügyben tett írásos 
nyilatkozattal összefüggésben 
biztosítékokkal kell biztosítani azt, hogy az 
érintett tisztában legyen azzal, hogy 
hozzájárulását adta, valamint azzal, hogy 
milyen mértékben tette ezt.

(32) Amennyiben a feldolgozás az érintett 
hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az érintett 
hozzájárult a feldolgozási művelethez. 
Különösen a más ügyben tett írásos 
nyilatkozattal összefüggésben 
biztosítékokkal kell biztosítani azt, hogy az 
érintett tisztában legyen azzal, hogy 
hozzájárulását adta, valamint azzal, hogy 
milyen mértékben tette ezt. Az 
adatminimalizálás elvének való megfelelés 
érdekében e bizonyítási teher nem 
értelmezhető úgy, mint amely – a 
szükséges eseteken kívül – kötelezővé teszi 
az érintettek határozott azonosítását.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ilyen kötelezettségek kedvezőtlen mellékhatásként ne vezessenek több adat 
feldolgozásához annál, mint amennyi feldolgozására alapesetben sor került volna.
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Módosítás 211
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás jelent érvényes 
jogalapot, amennyiben az egyén nem 
rendelkezik egyéni és szabad választással, 
és később nem tagadhatja meg vagy 
vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását.

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás nem jelent 
érvényes jogalapot, amennyiben az egyén 
nem rendelkezik egyéni és szabad 
választással, és később nem tagadhatja meg 
vagy vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását. A hozzájárulás továbbá 
akkor sem biztosít jogalapot az 
adatfeldolgozáshoz, ha az érintett nem 
férhet hozzá más, ugyanolyan 
szolgáltatásokhoz. Az alapértelmezett 
beállítások, köztük az előre bejelölt 
négyzetek, a hallgatás vagy egy 
szolgáltatás egyszerű igénybevétele nem 
jelent hozzájárulást. Hozzájárulás csak 
olyan adatfeldolgozáshoz kérhető, amely 
jogszerű és ezért a célhoz viszonyítva nem 
aránytalan. Az aránytalan adatfeldolgozás 
nem legitimizálható hozzájárulás 
megszerzésével.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az olyan helyzetek elkerülése, ahol az adatkezelők nyilvánvalóan 
aránytalan mértékű adatfeldolgozáshoz próbálnak hozzájárulást szerezni. Ez kiindulópontként 
szolgál a szabályozók és bírák számára ahhoz, hogy a tisztesség kérdését ne eljárási, hanem
érdemi szempontból vizsgálják. Ez az eljárási szabályokon túlmutató szemlélet fedezhető fel
az általános szerződési jogban is, ahol a felek közötti viszonyt végső soron a „jóhiszeműség”, 
az ésszerűség és a tisztességesség elvei szabályozzák olyan esetekben, amikor bizonyos
szerződési feltételek sértik ezeket az elveket.

Módosítás 212
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás jelent érvényes 
jogalapot, amennyiben az egyén nem 
rendelkezik egyéni és szabad választással, 
és később nem tagadhatja meg vagy 
vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását.

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás nem jelent 
érvényes jogalapot, amennyiben az egyén 
nem rendelkezik egyéni és szabad 
választással, és később nem tagadhatja meg 
vagy vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását.

A hozzájárulás továbbá akkor sem biztosít 
jogalapot az adatfeldolgozáshoz, ha az 
érintett nem férhet hozzá más, 
ugyanolyan szolgáltatásokhoz. Az 
alapértelmezett beállítások, köztük az 
előre bejelölt négyzetek, a hallgatás vagy 
egy szolgáltatás egyszerű igénybevétele 
nem jelent hozzájárulást. Hozzájárulás 
csak olyan adatfeldolgozáshoz kérhető, 
amely jogszerű és ezért a célhoz 
viszonyítva nem aránytalan. Az 
aránytalan adatfeldolgozás nem 
legitimizálható hozzájárulás 
megszerzésével.

Or. en

Indokolás

Az adatkezelő nem tehet kísérletet arra, hogy nyilvánvalóan aránytalan mértékű 
feldolgozáshoz szerezzen hozzájárulást. Ez kiindulópontként szolgál a szabályozók és bírák 
számára ahhoz, hogy a tisztesség kérdését ne eljárási, hanem érdemi szempontból vizsgálják.

Módosítás 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A hozzájárulás nem hoz létre 
érvényes jogalapot a személyes adatok 

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

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (4) bekezdésére vonatkozó módosítások alapján a (34) preambulumbekezdés 
értelmét veszti.

Módosítás 214
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben azt nem 
önkéntes alapon adták meg.
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jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. de

Indokolás

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Módosítás 215
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

A foglalkoztatással összefüggő adatfeldolgozáshoz való hozzájárulást nem kellene 
általánosságban megkérdőjelezni, mivel azt gyakran olyan területeket érintő helyzetekben 
adják meg, amikor éppen az adott munkavállaló érdekében áll, hogy hozzájáruljon személyes 
adatainak feldolgozásához.

Módosítás 216
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel, vagy amikor 
az adatkezelő egyes termékek vagy 
szolgáltatások tekintetében jelentős piaci 
befolyással rendelkezik, amikor e 
termékeket vagy szolgáltatásokat a 
személyes adatok feldolgozásához adott 
hozzájárulás függvényében nyújtja, vagy 
amikor a szolgáltatási feltételek egyoldalú 
és nem feltétlenül szükséges módosítása 
nyomán az érintettnek nincs más 
választása, mint hogy vagy elfogadja a 
módosítást, vagy kénytelen elhagyni egy 
olyan online erőforrást, amelyre jelentős 
időt fordított. 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.
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Or. en

Módosítás 217
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel, vagy amikor 
az adatkezelő egyes termékek vagy 
szolgáltatások tekintetében jelentős piaci 
befolyással rendelkezik, amikor e 
termékeket vagy szolgáltatásokat a 
személyes adatok feldolgozásához adott 
hozzájárulás függvényében nyújtja, vagy 
amikor a szolgáltatási feltételek egyoldalú 
és nem feltétlenül szükséges módosítása 
nyomán az érintettnek nincs más 
választása, mint hogy vagy elfogadja a 
módosítást, vagy kénytelen elhagyni egy 
olyan online erőforrást, amelyre jelentős 
időt fordított. Amennyiben az 
adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll fenn 
kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. en



AM\922340HU.doc 43/142 PE502.053v01-00

HU

Indokolás

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Módosítás 218
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Ha a feldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
vagy közérdekű feladat végrehajtásához, 
illetve hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges, a feldolgozásnak olyan uniós 
vagy nemzeti jogi jogalappal kell 
rendelkeznie, amely megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a jogok 
és szabadságok korlátozására vonatkozó 
követelménynek. Az uniós vagy a nemzeti 
jog feladata annak meghatározása is, hogy 
a közérdekű vagy hatósági feladatot 
teljesítő adatkezelő közigazgatási szerv 
vagy a közjog, illetve a magánjog hatálya 
alá tartozó egyéb természetes vagy jogi 
személy, például szakmai szövetség 
legyen-e.

(36) Ha a feldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
vagy hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges, a feldolgozásnak olyan uniós 
vagy nemzeti jogi jogalappal kell 
rendelkeznie, amely megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a jogok 
és szabadságok korlátozására vonatkozó 
követelménynek. Az uniós vagy a nemzeti 
jog feladata annak meghatározása is, hogy 
a hatósági feladatot teljesítő adatkezelő 
közigazgatási szerv vagy a közjog, illetve a 
magánjog hatálya alá tartozó egyéb 
természetes vagy jogi személy, például 
szakmai szövetség legyen-e.

Or. en

Indokolás

A törlés egyértelműsíti a szöveget. Jelenlegi formájában a szöveg azt sugallhatja, hogy 
vannak olyan nem kötelező adatfeldolgozási feladatok, amelyekhez az uniós jog jogalapot 
biztosíthatna. A feldolgozás az uniós jogban vagy előírt és ezért kötelező, vagy ellenkezőleg 
nem az, amely utóbbi esetben nem engedélyezett, és az említett kivétel hatályán kívül kell 
esnie.
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Módosítás 219
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) E közérdekű célból vagy hivatali 
hatáskör gyakorlása érdekében végzett 
feladatok közé tartozik a személyes 
adatoknak az érintett hatóságok 
irányításához és működéséhez szükséges 
feldolgozása.

Or. en

Indokolás

Részletesebben kell ismertetni, hogy pontosan mit foglalhat magában a jogi kötelezettség 
teljesítése, illetve a feladatok közérdekű célból vagy a hivatali hatáskör gyakorlása érdekében 
történő végrehajtása.

Módosítás 220
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy 
az érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt 
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság 
biztosítása érdekében az adatkezelőt 
kötelezni kell arra, hogy kifejezetten 

törölve
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tájékoztassa az érintettet az alapul 
szolgáló jogos érdekről és a tiltakozáshoz 
való jogról, és igazolnia kell e jogos 
érdekeket. Mivel a jogalkotó feladata 
jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának 
jogalapját, e jogi indokolás nem 
alkalmazható a hatóságok által feladataik 
ellátása során végzett feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Módosítás 221
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy az 
érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt 
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és
térítésmentesen. Az átláthatóság 
biztosítása érdekében az adatkezelőt 
kötelezni kell arra, hogy kifejezetten 

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy az 
érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt 
különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van térítésmentesen
tiltakozni a feldolgozás ellen. Az 
átláthatóság biztosítása érdekében az 
adatkezelőt kötelezni kell arra, hogy 
kifejezetten tájékoztassa az érintettet az 
alapul szolgáló jogos érdekről és a 



PE502.053v01-00 46/142 AM\922340HU.doc

HU

tájékoztassa az érintettet az alapul szolgáló 
jogos érdekről és a tiltakozáshoz való 
jogról, és igazolnia kell e jogos érdekeket. 
Mivel a jogalkotó feladata 
jogszabályokban meghatározni a hatóságok 
adatfeldolgozásának jogalapját, e jogi 
indokolás nem alkalmazható a hatóságok 
által feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra.

tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia kell 
e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Módosítás 222
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 223
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség. 
Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 6. cikk tekintetében javasolt módosítást tükrözi.

Módosítás 224
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség. 
Az adatgyűjtés eredeti céljával 
összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az 
adatkezelőnek be kell szereznie az érintett 
ezen egyéb célhoz való hozzájárulását. 
Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség. 
Az adatgyűjtés eredeti céljával 
összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az 
adatkezelőnek a jogszerű adatfeldolgozás 
érdekében be kell szereznie az érintett ezen 
egyéb célhoz való hozzájárulását, vagy 
más jogszerű indokra kell alapítania a 

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

feldolgozást, különösen ha az uniós jog 
vagy azon tagállam joga, amelynek hatálya 
alá az adatkezelő tartozik, így rendelkezik. 
Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 226
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Engedélyezni kell az annak szigorú 
biztosításához szükséges mértékű 
adatfeldolgozást, hogy a 2009/72/EK és a 
2009/73/EK irányelv szerinti 
villamosenergiaátviteli-, illetve 
elosztórendszer-üzemeltetők el tudják látni 
a rendszer-, hálózati vagy működési 
igényeket, illetve hogy végre lehessen 
hajtani az igényekre válaszul szolgáló,
energiagazdálkodási vagy 
energiahatékonysági programokat, 
feltéve, hogy a villamosenergia-ipari, 
illetve földgázipari vállalkozás vagy az 
elosztórendszer-üzemeltető szerződésben 
kötelezte az adatfeldolgozót az e 
rendeletben foglalt követelmények 
teljesítésére.

Or. en

Módosítás 227
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny és visszaélésre 
alkalmas személyes adatok különleges 
védelmet érdemelnek. Az ilyen adatok 
feldolgozása csak az érintett kifejezett 
hozzájárulásával végezhető. Az ilyen
tilalomtól való eltérésről azonban 
különleges esetekre tekintettel kifejezetten 
rendelkezni kell, különösen amennyiben az 
adatfeldolgozást olyan egyesületek, illetve 
alapítványok végzik, amelyek célja –
jogszerű tevékenységük keretében – az
alapvető szabadságok gyakorlásának 
lehetővé tétele.

(41) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny és visszaélésre 
alkalmas személyes adatok különleges 
védelmet érdemelnek. Az ilyen adatok 
feldolgozása csak az érintett kifejezett és 
tájékozott hozzájárulásával végezhető. Az 
ilyen tilalomtól való eltérésről azonban 
különleges esetekre tekintettel kifejezetten 
rendelkezni kell, különösen amennyiben az 
adatfeldolgozást olyan egyesületek, illetve 
alapítványok végzik, amelyek célja –
jogszerű tevékenységük keretében – a 
szóban forgó érintettek alapvető 
szabadságai gyakorlásának lehetővé tétele.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a kivétel hatályának pontosítása és szűkítése.

Módosítás 228
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny és visszaélésre 
alkalmas személyes adatok különleges 
védelmet érdemelnek. Az ilyen adatok 
feldolgozása csak az érintett kifejezett 
hozzájárulásával végezhető. Az ilyen
tilalomtól való eltérésről azonban 
különleges esetekre tekintettel kifejezetten 
rendelkezni kell, különösen amennyiben az 
adatfeldolgozást olyan egyesületek, illetve 
alapítványok végzik, amelyek célja –
jogszerű tevékenységük keretében – az 

(41) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny és visszaélésre 
alkalmas személyes adatok különleges 
védelmet érdemelnek. Az ilyen adatok 
feldolgozása csak az érintett kifejezett és 
tájékozott hozzájárulásával végezhető. Az 
ilyen tilalomtól való eltérésről azonban 
különleges esetekre tekintettel kifejezetten 
rendelkezni kell, különösen amennyiben az 
adatfeldolgozást olyan egyesületek, illetve 
alapítványok végzik, amelyek célja –
jogszerű tevékenységük keretében – az 
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alapvető szabadságok gyakorlásának 
lehetővé tétele.

alapvető szabadságok gyakorlásának 
lehetővé tétele.

Or. en

Módosítás 229
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az érzékeny adatok történelmi, statisztikai és tudományos kutatás céljából történő 
feldolgozása nem olyan sürgős vagy kényszerítő erejű ok, mint a közegészségügy vagy a 
szociális védelem. Ennélfogva nincs szükség a nemzeti jogon alapuló kivétel bevezetésére, 
amely a többi felsorolt indokkal azonos szintre emelné ezeket a célokat, azt kockáztatva 
ezáltal, hogy aláássa az alapvető jogokat, a jogbiztonságot és az egységes piacot.

Módosítás 230
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, akkor az adatkezelő 
nem köteles további információkat 
szerezni az érintett azonosítása érdekében, 
kizárólag abból a célból, hogy megfeleljen 
e rendelet bármely rendelkezésének. 
Hozzáférés iránti kérelem esetén az 
adatkezelő jogosult az érintettől további 
adatokat kérni annak érdekében, hogy az 
adatkezelő azonosíthassa azokat a 
személyes adatokat, amelyeket az érintett 
igényel.

(45) Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, akkor az adatkezelő
e rendelet egyetlen pontját sem 
értelmezheti úgy, hogy köteles további 
információkat szerezni az érintett 
azonosítása érdekében, kizárólag abból a 
célból, hogy megfeleljen e rendelet 
bármely rendelkezésének. Hozzáférés 
iránti kérelem esetén az adatkezelő jogosult 
az érintettől további adatokat kérni annak 
érdekében, hogy az adatkezelő 
azonosíthassa azokat a személyes adatokat, 
amelyeket az érintett igényel. Amennyiben 
az érintett tud ilyen adatokkal szolgálni, 
az adatkezelő nem tagadhatja meg a 
hozzáférést információhiányra 
hivatkozva.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a Bizottság által javasolt szöveget.

Módosítás 231
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, akkor az adatkezelő 
nem köteles további információkat szerezni 
az érintett azonosítása érdekében, kizárólag 
abból a célból, hogy megfeleljen e rendelet 

(45) Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, akkor az adatkezelő 
nem köteles további információkat szerezni 
az érintett azonosítása érdekében, kizárólag 
abból a célból, hogy megfeleljen e rendelet 
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bármely rendelkezésének. Hozzáférés 
iránti kérelem esetén az adatkezelő jogosult 
az érintettől további adatokat kérni annak 
érdekében, hogy az adatkezelő 
azonosíthassa azokat a személyes adatokat, 
amelyeket az érintett igényel.

bármely rendelkezésének. Hozzáférés 
iránti kérelem esetén az adatkezelő jogosult 
az érintettől további adatokat kérni annak 
érdekében, hogy az adatkezelő 
azonosíthassa azokat a személyes adatokat, 
amelyeket az érintett igényel. Az 
adatkezelő nem utasíthatja el a hozzáférés 
iránti kérelmet esetleges 
információhiányra hivatkozva, ha az 
érintett a hozzáférés érdekében meg tudja 
adni ezt az információt.

Or. en

Módosítás 232
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az érintettek e rendeletben biztosított 
jogainak gyakorlását egyszerűbbé tevő 
eljárásokat – ideértve az adatok 
vonatkozásában kérelemre és 
térítésmentesen biztosított hozzáférés, 
helyesbítés és törlés, valamint a 
tiltakozáshoz való jog gyakorlásának 
mechanizmusait – kell létrehozni. Az 
adatkezelőnek kötelesnek kell lennie arra, 
hogy az érintett kérelmére meghatározott 
határidőn belül válaszoljon, valamint hogy 
megindokolja, ha nem ad helyt az érintett 
kérelmének.

(47) Az érintettek e rendeletben biztosított
jogainak gyakorlását egyszerűbbé tevő 
eljárásokat – ideértve az adatok 
vonatkozásában térítésmentesen biztosított 
hozzáférés, helyesbítés és törlés, valamint a 
tiltakozáshoz való jog gyakorlásának 
mechanizmusait – kell létrehozni. Az 
adatkezelőnek kötelesnek kell lennie arra, 
hogy az érintett kérelmére meghatározott 
határidőn belül válaszoljon, valamint hogy 
megindokolja, ha nem adhat helyt az 
érintett kérelmének.

Or. en

Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
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focusing on the outcome of them invoking their rights.

Módosítás 233
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 234
Amelia Andersdotter

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 

(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 e rendelet rendelkezései 



AM\922340HU.doc 55/142 PE502.053v01-00

HU

címzettel, a címzettel történő első 
közléskor tájékoztatni kell az érintettet.

értelmében, például az érintett 
hozzájárulását követően jogszerűen 
közölhetőek más címzettel, a címzettel 
történő első közléskor tájékoztatni kell az 
érintettet.

Or. en

Módosítás 235
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Mindazonáltal nem szükséges e 
kötelezettség előírása, ha az érintett már 
rendelkezik az említett tájékoztatással, 
vagy ha az adat rögzítését, illetve közlését 
jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha az 
érintett tájékoztatása lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényelne. Utóbbi helyzet 
állhat fenn különösen történelmi, 
statisztikai, vagy tudományos célból 
történő feldolgozás esetén; e tekintetben 
figyelembe vehető az érintettek száma, az 
adatok kora és az elfogadott kárpótló 
intézkedések.

(50) Mindazonáltal nem szükséges e 
kötelezettség előírása, ha az érintett már 
rendelkezik az említett tájékoztatással, 
vagy ha az adat rögzítését, illetve közlését 
jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha az 
érintett tájékoztatása lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényelne.

Or. en

Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.
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Módosítás 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 237
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az érintettek jogai nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az érintettek saját kezükbe vehessék 
adataik védelmét, és érvényesíteni tudják jogaikat az adatkezelőkkel szemben. E jogok jelentik
az egyik legfőbb zálogát annak, hogy az adatkezelők elszámoltathatóvá váljanak. Ennélfogva 
meg kell erősíteni a tájékoztatáshoz való, a hozzáférési, a helyesbítési, a törlési, valamint az 
adathordozhatósághoz való jogot, hogy a felhasználók tisztában legyenek azzal, mi történik az 
adataikkal, és ellenőrzést gyakorolhassanak e felett. A kivételeket és mentességeket a lehető 
legnagyobb mértékben korlátozni kell. E módosítás célja a bizottsági javaslat mögöttes 
szándékának pontosítása.

Módosítás 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatkezelőnek minden ésszerű 
intézkedést meg kell tennie a hozzáférést 
kérő érintett személyazonosságának 
megállapítására, különösen az online 
szolgáltatásokkal és online azonosítókkal 
összefüggésben. Az adatkezelő nem 

(52) Az adatkezelőnek a kínált termékkel 
vagy szolgáltatással, illetve egyéb esetben 
az adatkezelő és az érintett közötti 
viszonnyal, valamint a feldolgozott 
személyes adatok érzékeny jellegével 
összefüggésben minden ésszerű 
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őrizheti meg a személyes adatokat 
kizárólag azért, hogy megválaszolhassa az 
esetleges kérelmeket.

intézkedést meg kell tennie a hozzáférést 
kérő érintett személyazonosságának 
megállapítására, különösen az online 
szolgáltatásokkal és online azonosítókkal 
összefüggésben. Az adatkezelő nem 
őrizheti meg a személyes adatokat és nem 
kényszeríthető azok gyűjtésére kizárólag 
azért, hogy megválaszolhassa az esetleges 
kérelmeket.

Or. en

Indokolás

Egyes esetekben a hozzáférési jogra vonatkozó követelménynek való megfelelés 
következményeként az adatkezelőnek a kérelem teljesítéséhez (további) személyes adatokat 
kell gyűjtenie az érintettől. Az adatminimalizálás elvével összhangban ezt a lehetséges 
következményt ki kell küszöbölni.

Módosítás 239
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az adatkezelőnek minden ésszerű 
intézkedést meg kell tennie a hozzáférést 
kérő érintett személyazonosságának
megállapítására, különösen az online 
szolgáltatásokkal és online azonosítókkal 
összefüggésben. Az adatkezelő nem 
őrizheti meg a személyes adatokat 
kizárólag azért, hogy megválaszolhassa az 
esetleges kérelmeket.

(52) Az adatkezelőnek minden ésszerű 
intézkedést meg kell tennie az érintett
hozzáférési kérelme hitelességének
megállapítására, különösen az online 
szolgáltatásokkal és online azonosítókkal 
összefüggésben. Az adatkezelő nem 
őrizheti meg a személyes adatokat 
kizárólag azért, hogy megválaszolhassa az 
esetleges kérelmeket.

Or. en

Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
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exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Módosítás 240
Amelia Andersdotter

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 törléséhez. 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. 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
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Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Módosítás 241
Amelia Andersdotter

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 törléséhez való 
jog online környezetben való erősítése 
érdekében e jogot is ki kell terjeszteni oly 
módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell a harmadik feleket az 
érintett törlés iránti kérelméről. Az
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.
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Or. en

Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Módosítás 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A saját adataik feletti ellenőrzés és a 
hozzáférési jog gyakorlásának további 
erősítése érdekében az érintetteknek joga 
van a személyes adatok elektronikus úton 
történő feldolgozása során az őket érintő 
adatokról strukturált és széles körben 
elterjedt elektronikus formátumban 
másolatot kérni. Az érintettnek lehetősége 
van a rendelkezésre bocsátott adatok 
továbbítására is, az egyik automatizált 
alkalmazástól – például a közösségi 
hálózatról – a másikhoz. Ez alkalmazandó 
akkor is, ha az érintett az adatot a 
hozzájárulása alapján vagy szerződés 
teljesítése keretében bocsátotta az 
automatizált feldolgozó rendszer 
rendelkezésére.

(55) A saját adataik feletti ellenőrzés és a 
hozzáférési jog gyakorlásának további 
erősítése érdekében az érintetteknek joga 
van a személyes adatok elektronikus úton 
történő feldolgozása során az őket érintő 
adatokról térítésmentesen széles körben 
elterjedt, elektronikus, kölcsönösen 
átjárható és strukturált formátumban 
másolatot kérni. Az érintettnek lehetősége 
van a rendelkezésre bocsátott adatok 
továbbítására is, az egyik automatizált 
alkalmazástól – például a közösségi 
hálózatról – a másikhoz. Az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtók nem tehetik kötelezővé az említett 
adatok továbbítását szolgáltatásaik 
igénybevételéhez. A közösségi hálózatokat 
amennyire lehet, ösztönözni kell arra, 
hogy az adattárolás módja tegye lehetővé 
az érintettek számára az adatok hatékony 
hordozhatóságát.

Or. en
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Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Módosítás 243
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Ha az adatokat közvetlen üzletszerzés 
érdekében dolgozzák fel, az érintett 
jogosult térítésmentesen, valamint könnyen 
és hatékonyan kifogásolni az ilyen 
feldolgozást.

(57) Ha az adatokat közvetlen üzletszerzés 
érdekében dolgozzák fel, az érintett 
jogosult előzetesen, térítésmentesen, 
valamint könnyen és hatékonyan 
kifogásolni az ilyen feldolgozást.

Or. en

Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Módosítás 244
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

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) Tilos a tisztességtelen vagy 
hátrányosan megkülönböztető 
profilalkotás. A tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
2005/29/EK irányelv 5. cikkének (2)
bekezdésében foglaltak szerint az e 
rendelet 20. cikkében említett döntés 
„tisztességtelen”, amennyiben:

a) ellentétes a szakmai gondosság 
követelményeivel; és
b) a termékkel (vagy szolgáltatással) 
kapcsolatban jelentősen torzítja vagy 
torzíthatja azon átlagfogyasztó gazdasági 
magatartását, akihez azt eljuttatják vagy 
eljuttatni szándékoznak, illetve –
amennyiben a kereskedelmi gyakorlat egy 
bizonyos fogyasztói csoportra irányul – a 
csoport átlagtagjának gazdasági 
magatartását.
Az Európai Bizottság és a nemzeti 
végrehajtó hatóságok által közzétett, a 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelvre vonatkozó 
iránymutatás tovább pontosítja e fogalom 
meghatározását.

Or. en

Módosítás 245
Amelia Andersdotter

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 
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. 
Konkrétan, az ilyen feldolgozás 
semmilyen esetben sem vezethet az érintett 
faji vagy etnikai hovatartozás, politikai 
vélemény, vallási vagy világnézeti 
meggyőződés, szakszervezeti tagság vagy 
szexuális irányultság alapján történő 
hátrányos megkülönböztetéséhez, 
függetlenül attól, hogy ez szándékos-e. A 
hátrányos megkülönböztetés kockázatára 
figyelemmel az ilyen feldolgozás nem 
alkalmazható rendkívül ritka 
tulajdonságok előrejelzésére.

Or. en

Indokolás

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
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reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Módosítás 246
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

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 és jogi 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.

Or. de

Módosítás 247
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az uniós és a tagállami jog 
korlátozhatja az egyes alapelveket, az 
információhoz való jogot, a betekintési, 

(59) Az uniós és a tagállami jog 
korlátozhatja az egyes alapelveket, az 
információhoz való jogot, a betekintési, 
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módosítási és törlési jogot, az 
adathordozhatósághoz fűződő jogot, a 
kifogásolási jogot, valamint a 
profilalkotáson alapuló intézkedések és a 
személyes adatokkal való jogsértés 
érintettel történő közlését, amennyiben ez 
egy demokratikus társadalomban a 
közbiztonság védelméhez szükséges és 
arányos, beleértve az emberi élet védelmét 
különösen a természeti vagy ember okozta 
katasztrófákkal szemben, 
bűncselekmények vagy a szabályozott 
szakmák etikai szabályainak megsértései 
megelőzését, nyomozását és üldözését, az 
egyéb uniós vagy tagállami közérdeket, 
különösen az Unió vagy egy tagállam 
fontos gazdasági vagy pénzügyi érdekét, 
vagy az érintett, illetve mások jogainak és 
szabadságainak védelmét. E 
korlátozásoknak összhangban kell állniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezménnyel.

módosítási és törlési jogot, az 
adathordozhatósághoz fűződő jogot, a 
kifogásolási jogot, valamint a 
profilalkotáson alapuló intézkedések és a 
személyes adatokkal való jogsértés 
érintettel történő közlését, amennyiben ez 
egy demokratikus társadalomban a 
közbiztonság védelméhez szigorúan 
szükséges és arányos, beleértve az emberi 
élet védelmét különösen a természeti vagy 
ember okozta katasztrófákkal szemben, 
bűncselekmények vagy a szabályozott 
szakmák etikai szabályainak megsértései 
megelőzését, nyomozását és üldözését, az 
egyéb uniós vagy tagállami közérdeket, 
különösen az Unió vagy egy tagállam 
fontos gazdasági vagy pénzügyi érdekét, 
vagy az érintett, illetve mások jogainak és 
szabadságainak védelmét. E 
korlátozásoknak összhangban kell állniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezménnyel. Az ilyen intézkedésekről 
véleményezés céljából értesíteni kell az 
Adatvédelmi Testületet, és kedvezőtlen 
vélemény esetén az ügyet a Bizottság elé 
kell utalni azzal a céllal, hogy jogsértési
eljárást indítson az Európai Bíróság előtt.

Or. en

Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.



AM\922340HU.doc 67/142 PE502.053v01-00

HU

Módosítás 248
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(60) Az elszámoltathatóság biztosítása 
érdekében a személyes adatoknak az 
adatkezelő által vagy az adatkezelő 
nevében végzett bárminemű feldolgozása 
tekintetében rögzíteni kell az adatkezelő 
átfogó feladatát és felelősségét. Az 
adatkezelőnek biztosítania és 
kötelezettségének megfelelően 
bizonyítania kell, hogy valamennyi 
adatfeldolgozási művelet összhangban áll e 
rendelettel. A máskülönben felesleges 
adatfeldolgozás nem indokolható e 
követelmény teljesítésének 
szükségességével.

Or. en

Indokolás

Az elszámoltathatóság elvét kifejezetten meg kell említeni. Szigorúan el kell kerülni, hogy az e 
rendeletben foglalt valamely intézkedés további adatfeldolgozást vonjon maga után.

Módosítás 249
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében az érintetteket 
személyes adataik feldolgozása 
tekintetében megillető jogok és 
szabadságok védelme megfelelő műszaki 
és szervezési intézkedéseket követel meg 
mind az adatfeldolgozás megtervezésének 
mind magának az adatfeldolgozásnak az 

(61) A rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében az érintetteket 
személyes adataik feldolgozása 
tekintetében megillető jogok és 
szabadságok védelme megfelelő műszaki 
és szervezési intézkedéseket követel meg 
mind az adatfeldolgozás és az alapjául 
szolgáló technológiák megtervezésének,
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időpontjában. Az adatkezelő az e 
rendelettel való összhang biztosítása és 
bizonyítása érdekében belső 
szakpolitikákat fogad el, valamint 
különösen a beépített és az alapértelmezett 
adatvédelem elveit kielégítő megfelelő 
intézkedéseket alkalmaz.

mind magának az adatfeldolgozásnak az 
időpontjában. Az adatkezelő az e 
rendelettel való összhang biztosítása és 
bizonyítása érdekében belső 
szakpolitikákat fogad el, valamint 
különösen a beépített és az alapértelmezett 
adatvédelem elveit kielégítő megfelelő 
intézkedéseket alkalmaz. A beépített 
adatvédelem az a folyamat, amelynek 
során az adatok és a magánélet védelmét 
műszaki és szervezési intézkedések révén 
már a termékek és szolgáltatások 
fejlesztésekor érvényesítik. Az 
alapértelmezett adatvédelem azt jelenti, 
hogy a termékek és szolgáltatások 
alapértelmezett kialakítása korlátozza az 
adatfeldolgozást és különösen a személyes 
adatok nyilvánosságra hozatalát. A 
személyes adatok alapértelmezés szerint 
különösen nem közölhetők korlátlan 
számú személlyel.

Or. en

Indokolás

A „beépített adatvédelem” csak akkor lehet hatékony, ha azt a tervezési folyamat valamennyi 
szakaszában szigorúan végrehajtják, és annak fogalmát pontosabban meghatározzák. A 
„beépített adatvédelem” és az „alapértelmezett adatvédelem” fogalmát egyaránt 
pontosabban meg kell határozni a javasolt módosításnak megfelelően.

Módosítás 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében az érintetteket 
személyes adataik feldolgozása 
tekintetében megillető jogok és 
szabadságok védelme megfelelő műszaki 
és szervezési intézkedéseket követel meg 
mind az adatfeldolgozás megtervezésének 

(61) Az érintetteket a személyes adataik 
feldolgozása tekintetében megillető jogok 
és szabadságok védelmével kapcsolatos 
fogyasztói és vállalati elvárásokat 
teljesítendő, a rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében megfelelő műszaki 
és szervezési intézkedések hozhatók mind 
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mind magának az adatfeldolgozásnak az 
időpontjában. Az adatkezelő az e 
rendelettel való összhang biztosítása és 
bizonyítása érdekében belső 
szakpolitikákat fogad el, valamint
különösen a beépített és az alapértelmezett 
adatvédelem elveit kielégítő megfelelő 
intézkedéseket alkalmaz.

az adatfeldolgozás megtervezésének, mind 
magának az adatfeldolgozásnak az 
időpontjában. Ágazati együttműködés, 
valamint az innovatív megoldások, 
termékek és szolgáltatások előnyben 
részesítése útján ösztönözni kell a 
fogyasztók fokozott tájékoztatását és a 
fogyasztói döntés megkönnyítését célzó 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A magánélet és az adatok védelmét továbbra is rugalmasan kell beilleszteni a belső 
folyamatokba oly módon, hogy lehetőség legyen a módosításra. A beépített adatvédelem 
elképzelésének technológiasemlegesnek kell lennie, nem írhat elő konkrét technológiai vagy 
működési feladatokat, és nem erősítheti az IKT és más ágazatok megkülönböztetését.

Módosítás 251
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Ez a rendelet arra kívánja 
ösztönözni a vállalkozásokat, hogy 
dolgozzanak ki belső programokat azon 
adatfeldolgozási műveletek azonosítására, 
amelyek természetüknél, hatókörüknél 
vagy céljaiknál fogva különös kockázatot 
jelenthetnek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, valamint léptessenek 
életbe megfelelő személyesadat-védelmi 
biztosítékokat, illetve dolgozzanak ki 
innovatív beépített adatvédelmi 
megoldásokat és adatvédelmet javító 
technikákat. A vállalkozások ezt követően 
nyilvánosan és aktívan igazolnák, hogy 
megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek 
és szellemiségének, növelve ezáltal a 
bizalmat az európai polgárok körében. A 
személyes adatok védelméhez kapcsolódó 
vállalati elszámoltathatóság ugyanakkor 
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nem mentesítheti a vállalkozásokat az e 
rendeletben megállapított kötelezettségek
alól.

Or. en

Módosítás 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme mellett az 
adatkezelők és -feldolgozók feladata és 
felelőssége a felügyelő hatóságok 
ellenőrzése és intézkedései tekintetében is 
megköveteli az e rendelet szerinti feladatok 

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

egyértelmű hozzárendelhetőségét, ideértve 
azt az esetet is, amikor az adatkezelő más 
adatkezelőkkel közösen határozza meg az 
adatfeldolgozás céljait, vagy amikor egy 
adatkezelő nevében végeznek 
adatfeldolgozási műveletet.

Or. en

Módosítás 254
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Amennyiben az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatait az 

(63) Amennyiben az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatait az 
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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.

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 számú érintett adatait 
feldolgozó vállalkozás, 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 felügyeleti hatóság 
megkeresheti.

Or. en

Indokolás

A digitális környezetben már nem megfelelő a vállalatok méretét az alkalmazottaik számában 
mérni. A közelmúltban 1 milliárd dollárért vásároltak meg egy fényképszerkesztéssel 
foglalkozó vállalatot, amely akkor mindössze 13 főt foglalkoztatott. Az érintettek száma a 
lényeges.

Módosítás 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(65) Az adatkezelőnek az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentálnia kell a hatáskörébe tartozó
minden adatfeldolgozási tevékenységet. 
Minden adatkezelő köteles a felügyeleti
hatósággal együttműködni és az említett 
dokumentációt – kérésre – hozzáférhetővé 
tenni az adatfeldolgozási műveletek 
esetleges ellenőrzése céljából.
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Or. en

Módosítás 257
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 258
Gyürk András

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) A biztonság fenntartása és a jelen 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozás 
megelőzése érdekében az adatkezelőnek 
vagy -feldolgozónak értékelnie kell az 
adatfeldolgozás természetéből fakadó 
kockázatokat, és meg kell tennie az e 
kockázatok csökkentésére alkalmas 
intézkedéseket. Ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
megfelelő szintű biztonságot, a védendő 
személyes adatok jellegével és a belőlük 
fakadó kockázatokkal kapcsolatban 
figyelembe véve a technika állását és 

(66) A biztonság fenntartása és a jelen 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozás 
megelőzése érdekében az adatkezelőnek 
vagy -feldolgozónak értékelnie kell az 
adatfeldolgozás természetéből fakadó 
kockázatokat, és meg kell tennie az e 
kockázatok csökkentésére alkalmas 
intézkedéseket. Az adatkezelő vagy -
feldolgozó különösen köteles kellően
figyelembe venni az adatok érzékeny 
jellege miatt az érintett személyes 
adatainak feldolgozásából eredő fokozott 
kockázatokat. Ezeknek az intézkedéseknek 
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alkalmazásuk költségeit. Az 
adatfeldolgozás biztonságát biztosító 
technikai szabványok és szervezeti 
intézkedések kialakítása során a 
Bizottságnak elő kell mozdítania a 
technológiai semlegességet, az 
átjárhatóságot és az innovációt, valamint 
adott esetben együtt kell működnie 
harmadik országokkal.

biztosítaniuk kell a megfelelő szintű 
biztonságot, a védendő személyes adatok 
jellegével és a belőlük fakadó 
kockázatokkal kapcsolatban figyelembe 
véve a technika állását és alkalmazásuk 
költségeit. Az adatfeldolgozás biztonságát 
biztosító technikai szabványok és 
szervezeti intézkedések kialakítása során a 
Bizottságnak elő kell mozdítania a 
technológiai semlegességet, az 
átjárhatóságot és az innovációt, valamint 
adott esetben együtt kell működnie 
harmadik országokkal.

Or. en

Indokolás

Nem minden személyes adat jön létre egyformán. A gyűjtött személyes adatok bizonyos 
esetben – például utazási ügynökségek vagy marketingszervezetek által gyűjtött személyes 
adatok esetén – a szokásosnál érzékenyebbek lehetnek.

Módosítás 259
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) A biztonság fenntartása és a jelen 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozás 
megelőzése érdekében az adatkezelőnek 
vagy -feldolgozónak értékelnie kell az 
adatfeldolgozás természetéből fakadó 
kockázatokat, és meg kell tennie az e 
kockázatok csökkentésére alkalmas 
intézkedéseket. Ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
megfelelő szintű biztonságot, a védendő 
személyes adatok jellegével és a belőlük 
fakadó kockázatokkal kapcsolatban 
figyelembe véve a technika állását és 
alkalmazásuk költségeit. Az 
adatfeldolgozás biztonságát biztosító 
technikai szabványok és szervezeti 

(66) A biztonság fenntartása és a jelen 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozás 
megelőzése érdekében az adatkezelőnek 
vagy -feldolgozónak értékelnie kell az 
adatfeldolgozás természetéből fakadó 
kockázatokat, és meg kell tennie az e 
kockázatok csökkentésére alkalmas 
intézkedéseket. Ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
megfelelő szintű biztonságot, a védendő 
személyes adatok jellegével és a belőlük 
fakadó kockázatokkal kapcsolatban 
figyelembe véve a technika állását és 
alkalmazásuk költségeit. Az 
adatfeldolgozás biztonságát biztosító 
technikai szabványok és szervezeti 
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intézkedések kialakítása során a 
Bizottságnak elő kell mozdítania a 
technológiai semlegességet, az 
átjárhatóságot és az innovációt, valamint 
adott esetben együtt kell működnie
harmadik országokkal.

intézkedések kialakítása során elő kell 
mozdítani a technológiai semlegességet, az 
átjárhatóságot és az innovációt, valamint 
adott esetben ösztönözni kell a harmadik 
országokat.

Or. en

Indokolás

A jelek szerint semmi nem indokolja, hogy az intézkedések előmozdítása kizárólag az Európai 
Bizottság feladata legyen. 

Módosítás 260
Ivailo Kalfin

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 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
72 órán belül értesítenie kell a felügyeleti
hatóságot. Ha ez 72 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés 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 
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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 annak a lehetősége, hogy 
az érintettek enyhíthetik a kár közvetlen 
veszélyét, az érintettek sürgős értesítését 
igényelné, míg az adatsértés folytatásával 
vagy hasonló adatsértés elkövetésével 
szemben alkalmazott megfelelő 
intézkedések hosszabb időtartamot 
indokolhatnak.

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 felügyeleti
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például annak a lehetősége, hogy 
az érintettek enyhíthetik a kár közvetlen 
veszélyét, az érintettek sürgős értesítését 
igényelné, míg az adatsértés folytatásával 
vagy hasonló adatsértés elkövetésével 
szemben alkalmazott megfelelő 
intézkedések hosszabb időtartamot 
indokolhatnak.

Or. en

Módosítás 261
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésről való tudomásszerzést követő 
72 órán belül értesítenie kell a felügyeleti
hatóságot. Ha ez 72 órán belül nem tehető 
meg, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
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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 annak a lehetősége, hogy 
az érintettek enyhíthetik a kár közvetlen 
veszélyét, az érintettek sürgős értesítését 
igényelné, míg az adatsértés folytatásával 
vagy hasonló adatsértés elkövetésével 
szemben alkalmazott megfelelő 
intézkedések hosszabb időtartamot 
indokolhatnak.

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 felügyeleti
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például annak a lehetősége, hogy 
az érintettek enyhíthetik a kár közvetlen 
veszélyét, az érintettek sürgős értesítését 
igényelné, míg az adatsértés folytatásával 
vagy hasonló adatsértés elkövetésével 
szemben alkalmazott megfelelő 
intézkedések hosszabb időtartamot 
indokolhatnak.

Or. en

Módosítás 262
Paul Rübig

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 

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

adatsértésről való tudomásszerzést követő 
24 órán belül értesítenie kell a felügyeleti
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 a személyeket, 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 felügyeleti
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

Or. de

Módosítás 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A 95/46/EK irányelv általános 
jelleggel előírta, hogy értesíteni kell a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok 
feldolgozásáról. Ez a kötelezettség 
igazgatási és költségvetési terhekkel jár, 
azonban nem minden esetben járul hozzá a 
személyes adatok védelmének javításához. 
Ezért az ilyen megkülönböztetés nélküli 
általános értesítési kötelezettséget meg kell 
szüntetni, és olyan hatékony eljárásokkal 
és mechanizmusokkal kell felváltani, 
amelyek inkább az érintettek alapvető 
jogait és szabadságait jellegüknél, 
alkalmazási területüknél és céljuknál fogva 
valószínűsíthetően veszélyeztető 
feldolgozási műveletekre összpontosítanak. 
Ilyen esetekben az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak adatvédelmi 
hatásvizsgálatot kell végeznie az 
adatfeldolgozás előtt, amelynek 
kifejezetten tartalmaznia kell a személyes 
adatok védelmét biztosító tervezett 
intézkedéseket, biztosítékokat és 
mechanizmusokat, valamint az e 
rendelettel való összhang bizonyítását.

(70) A 95/46/EK irányelv általános 
jelleggel előírta, hogy értesíteni kell a 
felügyeleti hatóságot a személyes adatok 
feldolgozásáról. Ez a kötelezettség 
igazgatási és költségvetési terhekkel jár, 
azonban nem minden esetben járul hozzá a 
személyes adatok védelmének javításához. 
Ezért az ilyen megkülönböztetés nélküli 
általános értesítési kötelezettséget meg kell 
szüntetni, és olyan hatékony eljárásokkal 
és mechanizmusokkal kell felváltani, 
amelyek inkább az érintettek alapvető 
jogait és szabadságait jellegüknél, 
alkalmazási területüknél és céljuknál fogva 
valószínűsíthetően veszélyeztető 
feldolgozási műveletekre összpontosítanak. 
Ilyen esetekben az adatkezelőnek 
adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végeznie 
az adatfeldolgozás előtt, amelynek 
kifejezetten tartalmaznia kell a személyes 
adatok védelmét biztosító tervezett 
intézkedéseket, biztosítékokat és 
mechanizmusokat, valamint az e
rendelettel való összhang bizonyítását.

Or. en

Indokolás

Mivel a feldolgozás célját az adatkezelők határozzák meg, a magánéletre gyakorolt hatás 
vizsgálata is az ő feladatuk kell, hogy legyen.

Módosítás 264
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70a) A 2002/58/EK irányelv 
meghatározza az Unión belüli nyilvános 
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hírközlési hálózatokon keresztül 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokkal 
összefüggésben feldolgozott személyes 
adatok tekintetében a személyes adatok 
megsértésének bejelentési kötelezettségeit. 
Amennyiben a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók más szolgáltatásokat is 
nyújtanak, az e rendeletben foglalt 
jogsértés-bejelentési kötelezettségek e 
szolgáltatókra is vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 
kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, a műveletek 
megkezdése előtt konzultálni kell a 
felügyelő hatósággal arról a kockázatos 
feldolgozásról, amely esetlegesen nem áll 
összhangban e rendelettel, és javaslatokat 
készíteni e helyzet orvoslására. Ezt a 
konzultációt egyaránt el kell végezni a 
nemzeti parlament intézkedésének 
előkészítése, vagy valamely, az 
adatfeldolgozás jellegét meghatározó és a 
megfelelő biztosítékokat megállapító 
jogalkotási rendelkezésen alapuló 
intézkedés előkészítése során.

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 
kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, a műveletek 
megkezdése előtt konzultálni kell a 
felügyeleti hatósággal arról a kockázatos 
feldolgozásról, amely esetlegesen nem áll 
összhangban e rendelettel.

Or. en
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Indokolás

A felügyeleti hatóságok és az adatkezelők és -feldolgozók között konzultációt kell folytatni, 
amennyiben arra utaló jelek vannak, hogy az adatfeldolgozó műveletek magas szintű, 
különleges kockázatot jelentenek az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, illetve a 
kockázatos feldolgozás esetlegesen nem áll összhangban e rendelettel.

Módosítás 266
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) A szövetségeket vagy az adatkezelők 
kategóriáit képviselő más szerveket 
ösztönözni kell eljárási szabályzat 
létrehozására e rendelet keretein belül 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék e 
rendelet hatékony alkalmazását, 
figyelembe véve a meghatározott 
ágazatokban végzett feldolgozás sajátos 
jellegzetességeit.

(76) A szövetségeket vagy az adatkezelők 
kategóriáit képviselő más szerveket 
ösztönözni kell eljárási szabályzat 
létrehozására e rendelet keretein belül 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék e 
rendelet hatékony alkalmazását, 
figyelembe véve a meghatározott 
ágazatokban végzett feldolgozás sajátos 
jellegzetességeit. E szabályzatok 
megkönnyítenék a megfelelést az ágazat 
számára.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen eljárási szabályzatok kedvezőek az ágazat számára, és 
nem csupán az adatvédelmi hatóságok által enyhébb ellenőrzéssel jutalmazandó gesztusok.

Módosítás 267
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az átláthatóság és az e rendelettel való 
összhang elősegítése érdekében ösztönözni 
kell olyan tanúsítási mechanizmusok, 

(77) Az átláthatóság és az e rendelettel való 
összhang elősegítése érdekében ösztönözni 
kell olyan tanúsítási mechanizmusok, 
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adatvédelmi címkék és jelzők létrehozását, 
amelyek lehetővé teszik az érintetteknek az 
adott termékek és szolgáltatások 
adatvédelmi szintjének gyors felmérését.

adatvédelmi címkék és jelzők létrehozását, 
amelyek lehetővé teszik az érintetteknek az 
adott termékek és szolgáltatások 
adatvédelmi szintjének gyors, megbízható 
és ellenőrizhető felmérését.

Or. en

Indokolás

Az ilyen eszközöket szigorú vizsgálatnak kell alávetni, levonva a következtetéseket az e
megközelítéssel kapcsolatos korábbi sikerekből és kudarcokból.

Módosítás 268
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) A személyes adatok határokon átnyúló 
áramlására szükség van a nemzetközi 
kereskedelem és együttműködés 
bővüléséhez. Ezen áramlások növekedése
új kihívásokat és aggodalmakat támasztott 
a személyes adatok védelme tekintetében. 
Mindazonáltal a személyes adatok Unióból 
valamely harmadik államba vagy 
nemzetközi szervezetek részére történő 
továbbítása esetén nem sérülhet az 
egyéneknek az Unióban e rendelettel 
biztosított védelem szintje. A harmadik 
országokba irányuló továbbítás csak e 
rendelet tagállamok általi teljes 
betartásával lehetséges.

(78) A személyes adatok határokon átnyúló 
áramlására szükség van a nemzetközi 
kereskedelem és együttműködés 
bővüléséhez. Ezen áramlások növekedése 
új kihívásokat és aggodalmakat támasztott 
a személyes adatok védelme tekintetében. 
Mindazonáltal a személyes adatok Unióból 
valamely harmadik államba vagy 
nemzetközi szervezetek részére történő 
továbbítása esetén nem sérülhet a 
természetes és jogi személyeknek az 
Unióban e rendelettel biztosított védelem 
szintje. A harmadik országokba irányuló 
továbbítás csak e rendelet tagállamok általi 
teljes betartásával lehetséges.

Or. de

Módosítás 269
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) E rendelet nem sérti az Unió és 
harmadik országok között kötött, a 
személyes adatok továbbításáról –
beleértve az érintetteknek szolgáltatott 
megfelelő biztosítékokat is – szóló 
nemzetközi megállapodásokat.

(79) Az e rendelet hatálybalépését követő 
[öt éves] átmeneti időszak során a rendelet
nem sérti az Unió és harmadik országok 
között kötött, a személyes adatok 
továbbításáról – beleértve az érintetteknek 
szolgáltatott megfelelő biztosítékokat is –
szóló nemzetközi megállapodásokat. Az 
átmeneti időszak során az Unió és 
harmadik országok között kötött, a 
személyes adatok továbbításáról –
beleértve az érintetteknek szolgáltatott 
megfelelő biztosítékokat is – szóló 
valamennyi nemzetközi megállapodást 
felül kell vizsgálni az e rendelettel való 
összehangolásuk érdekében. 

Or. en

Módosítás 270
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) E rendelet nem sérti az Unió és 
harmadik országok között kötött, a 
személyes adatok továbbításáról –
beleértve az érintetteknek szolgáltatott 
megfelelő biztosítékokat is – szóló 
nemzetközi megállapodásokat.

(79) E rendelet nem sérti az Unió és 
harmadik országok között kötött, a 
személyes adatok továbbításáról –
beleértve az érintetteknek szolgáltatott 
megfelelő, a polgárok alapvető jogainak 
azonos szintű védelmét szavatoló
biztosítékokat is – szóló nemzetközi 
megállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja a rendelet más szakaszaiban érvényesülő megközelítéssel való 
összhangot.
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Módosítás 271
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) A Bizottság az Unió egészére 
kiterjedő hatállyal úgy határozhat, hogy 
adott harmadik országok vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet megfelelő 
adatvédelmi szintet nyújtanak, biztosítva 
ezáltal az Unió egész területén a 
jogbiztonságot és az egységességet az ilyen 
védelmi szintet biztosító harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
tekintetében. Ezekben az esetekben a 
személyes adatok az említett országokba 
további engedély beszerzése nélkül is 
továbbíthatók.

(80) A Bizottság az Unió egészére 
kiterjedő hatállyal úgy határozhat, hogy 
adott harmadik országok vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet megfelelő 
adatvédelmi szintet nyújtanak, biztosítva 
ezáltal az Unió egész területén a 
jogbiztonságot és az egységességet az ilyen 
védelmi szintet biztosító harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
tekintetében. Ezekben az esetekben a 
személyes adatok az említett országokba 
további engedély beszerzése nélkül is 
továbbíthatók. A Bizottság a harmadik 
országnak küldött, teljes körű 
indokolással ellátott értesítést követően 
dönthet úgy, hogy visszavonja ezt a 
határozatot.

Or. en

Indokolás

Logikátlan volna az a feltételezés, hogy egy ilyen harmadik országban később nem romolhat 
az adatvédelmi helyzet.

Módosítás 272
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
82 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82) A Bizottságnak hasonlóképpen 
felismerheti, hogy az adott harmadik 
ország, vagy valamely harmadik ország 

törölve
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régiója vagy adatfeldolgozó ágazata, 
illetve valamely nemzetközi szervezet nem 
képes megfelelő adatvédelmi szintet 
nyújtani. Ennek következtében a 
személyes adatoknak az említett harmadik 
országba történő továbbítását meg kell 
tiltani. Ebben az esetben rendelkezni kell 
a Bizottság és ilyen harmadik országok 
vagy nemzetközi szervezetek közötti 
konzultációkra vonatkozó eljárásokról.

Or. en

Indokolás

A fentiekből következik, hogy nem fogadhat az Unióból továbbított adatokat az az ország, 
amelyben az adatvédelem szintje nem minősül megfelelőnek. Ez a preambulumbekezdés tehát 
nem pontosítja vagy árnyalja a jelentést.

Módosítás 273
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) Megfelelőségi határozat hiányában 
az adatkezelő vagy -feldolgozó 
intézkedéseket hoz a védelem harmadik 
országban fellépő hiányosságainak 
ellensúlyozására, az érintett számára 
megfelelő biztosítékok rendelkezésre 
bocsátása útján. Ezek a megfelelő 
biztosítékok magukban foglalják a 
kötelező erejű vállalati szabályok, a 
Bizottság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, a felügyelő hatóság 
által elfogadott egységes adatvédelmi 
feltételek vagy a felügyelő hatóság által 
engedélyezett szerződési feltételek vagy 
olyan egyéb megfelelő és arányos 
intézkedések alkalmazását, amelyek az 
adattovábbítási művelet vagy az 
adattovábbítási műveletek csoportjának 
összes körülménye fényében igazolhatók, 

törölve
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amennyiben a felügyelő hatóság 
engedélyezi.

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés törlése összhangban áll a 44. cikk javasolt módosításával, amely 
törölné ezt az adatkezelő „jogos érdekén” alapuló kivételt.

Módosítás 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) Az a lehetőség, miszerint az 
adatkezelő vagy -feldolgozó alkalmazhatja 
a Bizottság vagy a felügyelő hatóság által 
elfogadott egységes adatvédelmi 
feltételeket, nem zárja ki sem azt, hogy az 
adatkezelő vagy -feldolgozó szélesebb 
körű szerződésben alkalmazza ezen 
egységes adatvédelmi feltételeket, sem a 
további feltételek hozzáadását, feltéve, 
hogy azok sem közvetlen, sem közvetett 
módon nem ellentétesek a Bizottság vagy a 
felügyelő hatóság által elfogadott egységes 
szerződési feltételekkel, és nem sértik az 
érintettek alapvető jogait és szabadságait.

(84) Az a lehetőség, miszerint az 
adatkezelő vagy -feldolgozó alkalmazhatja 
a Bizottság vagy a felügyeleti hatóság által 
elfogadott egységes adatvédelmi 
feltételeket, nem zárja ki sem azt, hogy az 
adatkezelő vagy -feldolgozó szélesebb 
körű szerződésben alkalmazza ezen 
egységes adatvédelmi feltételeket, sem a 
további feltételek hozzáadását, feltéve, 
hogy azok sem közvetlen, sem közvetett 
módon nem ellentétesek a Bizottság vagy a 
felügyeleti hatóság által elfogadott 
egységes szerződési feltételekkel, és nem 
sértik az érintettek alapvető jogait és 
szabadságait. Egyes forgatókönyvek 
esetében helyénvaló lehet arra ösztönözni 
az adatkezelőket és -feldolgozókat, hogy a 
szabványos adatvédelmi rendelkezéseket 
kiegészítő további szerződéses 
kötelezettségvállalások útján még 
erőteljesebb biztosítékokat nyújtsanak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ösztönzőként szolgálna a szervezetek számára ahhoz, hogy az alapvető 
szabályozási követelményeken túllépve az „adatpecséthez” vagy a „bizalmi jegyhez” hasonló 
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rendszereknek is megfeleljenek.

Módosítás 275
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) Ezeket az eltéréseket különösen a 
fontos közérdekből szükséges 
adattovábbításokra kell alkalmazni, például 
a versenyhatóságok, adó- és 
vámhatóságok, pénzügyi felügyelő
hatóságok vagy társadalombiztosítási 
ügyekért felelős hivatalok közötti, illetve a 
bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy üldözésére 
hatáskörrel rendelkező hatóságok felé 
irányuló nemzetközi adattovábbítás 
esetében.

(87) Ezeket az eltéréseket különösen a 
fontos közérdekből szükséges 
adattovábbításokra kell alkalmazni, például 
a versenyhatóságok, adó- és 
vámhatóságok, pénzügyi felügyeleti
hatóságok vagy társadalombiztosítási 
ügyekért felelős hivatalok közötti, illetve a 
bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy üldözésére 
hatáskörrel rendelkező hatóságok felé 
irányuló nemzetközi adattovábbítás 
esetében. A személyes adatok fontos 
közérdek alapján indokolt továbbítása 
csak alkalomszerűen vehető igénybe. 
Minden esetben alaposan meg kell 
vizsgálni a végrehajtandó adattovábbítás 
összes körülményét.

Or. en

Indokolás

A közérdeken alapuló kivételt a 44. cikk javasolt módosításával egyidejűleg szigorúbban meg
kell határozni.

Módosítás 276
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Az adattovábbítás összes 
körülményének mérlegelése alapján a 

törölve
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gyakorinak vagy tömegesnek nem 
minősülő továbbítások is az adatkezelő 
vagy -feldolgozó jogos érdekének 
tekinthetők. A történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
esetében figyelembe kell venni a 
társadalom tudásnövelésre irányuló jogos 
érdekét.

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés törlése összhangban áll a 44. cikk javasolt módosításával, amely 
törölné ezt az adatkezelő „jogos érdekén” alapuló kivételt.

Módosítás 277
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) Amennyiben a Bizottság nem 
határozott a harmadik országbeli védelem 
megfelelő szintjéről, az adatkezelő vagy -
feldolgozó olyan megoldásokat alkalmaz, 
amely adattovábbítás esetében is biztosítja, 
hogy az érintettek hozzájussanak az Unió 
területén történő adatfeldolgozás 
tekintetében élvezett alapvető jogokhoz és 
biztosítékhoz.

(89) Amennyiben a Bizottság nem 
határozott a harmadik országbeli védelem 
megfelelő szintjéről, az adatkezelő vagy -
feldolgozó olyan megoldásokat alkalmaz, 
amely adattovábbítás esetében is kötelező 
jogi erővel biztosítja, hogy az érintettek 
hozzájussanak az Unió területén történő 
adatfeldolgozás tekintetében élvezett 
alapvető jogokhoz és biztosítékhoz. E 
garancia keretében pénzügyi kártérítés jár 
az adatok elvesztése, az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés vagy azok 
jogosulatlan feldolgozása esetén, valamint 
a helyi jogszabályoktól függetlenül 
kötelezően meg kell adni a harmadik 
ország hatóságai által végzett minden 
adathozzáférés összes részletét.

Or. en
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Indokolás

A bizottsági szöveg nem kellően pontos, és nem áll összhangban a rendelet többi részével.

Módosítás 278
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogalkotási eszközöket alkalmaz, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a tagállamok 
természetes vagy jogi személyei által 
végzett adatfeldolgozási tevékenységet. E 
törvények, rendeletek és más jogalkotási 
eszközök országhatáron kívüli 
alkalmazása sértheti a nemzetközi jogot és 
akadályozhatja az egyéneknek az Unióban 
e rendelet által biztosított védelmét. . Az 
adattovábbítás csak akkor engedélyezhető, 
amennyiben az e rendeletben a harmadik 
országokba történő adattovábbítás 
tekintetében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Ez többek között akkor áll 
fenn, ha a közlés olyan, az uniós jogban 
vagy azon tagállam jogában elismert fontos 
közérdekből szükséges, amelynek hatálya 
alá az adatkezelő tartozik. A Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell 
részletesen meghatároznia a fontos 
közérdek megvalósulásának feltételeit.

(90) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogalkotási eszközöket alkalmaz, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a tagállamok 
természetes vagy jogi személyei által 
végzett adatfeldolgozási tevékenységet. E 
törvények, rendeletek és más jogalkotási 
eszközök országhatáron kívüli 
alkalmazását alapértelmezés szerint úgy 
kell tekinteni, mint amely sérti a 
nemzetközi jogot és akadályozza az 
egyéneknek az Unióban e rendelet által 
biztosított védelmét. Az adattovábbítás 
csak akkor engedélyezhető, amennyiben az 
e rendeletben a harmadik országokba 
történő adattovábbítás tekintetében 
meghatározott feltételek teljesülnek. Ez 
többek között akkor áll fenn, ha a közlés 
olyan, az uniós jogban vagy azon tagállam 
jogában elismert fontos közérdekből 
szükséges, amelynek hatálya alá az 
adatkezelő tartozik. A Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell 
részletesen meghatároznia a fontos 
közérdek megvalósulásának feltételeit. 
Amennyiben egy országban, függetlenül 
attól, hogy alkalmazzák-e, létezik olyan 
jogszabály, amely akár elméletben 
engedélyezi az európai polgárok adataihoz 
való, területen kívüli hozzáférést, ez kellő 
indokul szolgál ahhoz, hogy visszavonják 
az érintett adatvédelmi rendszer vagy az 
adott országon belüli más egyenértékű 
kétoldalú megállapodás megfelelőségének 
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elismerését.

Or. en

Indokolás

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Módosítás 279
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogalkotási eszközöket alkalmaz, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a tagállamok 
természetes vagy jogi személyei által 
végzett adatfeldolgozási tevékenységet. E 
törvények, rendeletek és más jogalkotási 
eszközök országhatáron kívüli alkalmazása 
sértheti a nemzetközi jogot és 
akadályozhatja az egyéneknek az Unióban 
e rendelet által biztosított védelmét. Az 
adattovábbítás csak akkor engedélyezhető, 
amennyiben az e rendeletben a harmadik 
országokba történő adattovábbítás
tekintetében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Ez többek között akkor áll 
fenn, ha a közlés olyan, az uniós jogban 
vagy azon tagállam jogában elismert fontos 
közérdekből szükséges, amelynek hatálya 
alá az adatkezelő tartozik. A Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell 
részletesen meghatároznia a fontos 

(90) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogalkotási eszközöket alkalmaz, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a tagállamok 
természetes vagy jogi személyei által 
végzett adatfeldolgozási tevékenységet. E 
törvények, rendeletek és más jogalkotási 
eszközök országhatáron kívüli alkalmazása 
sértheti a nemzetközi jogot és 
akadályozhatja a természetes és jogi 
személyeknek az Unióban e rendelet által 
biztosított védelmét. Az adattovábbítás 
csak akkor engedélyezhető, amennyiben az 
e rendeletben a harmadik országokba 
történő adattovábbítás tekintetében 
meghatározott feltételek teljesülnek. Ez 
többek között akkor áll fenn, ha a közlés 
olyan, az uniós jogban vagy azon tagállam 
jogában elismert fontos közérdekből 
szükséges, amelynek hatálya alá az 
adatkezelő tartozik. A Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell 
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közérdek megvalósulásának feltételeit. részletesen meghatároznia a fontos 
közérdek megvalósulásának feltételeit.

Or. de

Módosítás 280
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
92 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(92) A feladataik ellátása folyamán teljes 
függetlenséget élvező felügyelő hatóságok 
létrehozása a tagállamokban alapvető 
eleme az egyének védelmének a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében. A 
tagállamok saját alkotmányos, szervezeti és 
igazgatási szerkezetükhöz igazodva egynél 
több felügyelő hatóságot is létrehozhatnak.

(92) A feladataik ellátása folyamán teljes 
függetlenséget élvező felügyeleti hatóságok 
létrehozása a tagállamokban alapvető 
eleme az egyének védelmének a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében. A 
tagállamok saját alkotmányos, szervezeti és 
igazgatási szerkezetükhöz igazodva egynél 
több felügyeleti hatóságot is 
létrehozhatnak. A függetlenség azt jelenti, 
hogy a szervezet politikailag sem 
közvetlenül, sem közvetve nem érintett a 
vezetés kiválasztásában, és rendelkezik a 
feladata teljes körű ellátásához szükséges 
megfelelő anyagi, személyzeti és jogi 
erőforrásokkal.

Or. en

Indokolás

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
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possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Módosítás 281
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Valamennyi felügyelő hatóság 
számára biztosítani kell a feladatai –
beleértve az Unió bármely másik felügyelő
hatóságával való kölcsönös 
segítségnyújtáshoz és együttműködéshez 
kapcsolódó feladatokat – hatékony 
ellátásához szükséges megfelelő anyagi és 
személyzeti erőforrásokat, helyiségeket és 
infrastruktúrát.

(94) Valamennyi felügyeleti hatóság 
számára biztosítani kell a feladatai –
beleértve az Unió bármely másik 
felügyeleti hatóságával való kölcsönös 
segítségnyújtáshoz és együttműködéshez 
kapcsolódó feladatokat – hatékony 
ellátásához szükséges megfelelő anyagi és 
személyzeti erőforrásokat – kiemelt 
figyelmet fordítva az alkalmazottak 
megfelelő műszaki készségeinek 
biztosítására –, helyiségeket és 
infrastruktúrát.

Or. en

Indokolás

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.
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Módosítás 282
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(95) A felügyelő hatóság tagjaira 
vonatkozó általános feltételeket minden 
tagállamban jogszabályban kell rögzíteni, 
és különösen biztosítani kell azt, hogy az 
említett tagokat a tagállam parlamentje 
vagy kormánya nevezze ki, valamint 
szabályozni kell a tagok szükséges 
képesítését és beosztását.

(95) A felügyeleti hatóság tagjaira 
vonatkozó általános feltételeket minden 
tagállamban jogszabályban kell rögzíteni, 
és különösen biztosítani kell azt, hogy az 
említett tagokat a tagállam parlamentje 
vagy kormánya nevezze ki, kellően 
gondoskodva a politikai befolyás 
lehetőségének minimalizálásáról, valamint 
szabályozni kell a tagok szükséges 
képesítését, az összeférhetetlenség 
elkerülését és a tagok beosztását.

Or. en

Indokolás

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Módosítás 283
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
96 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(96) A felügyelő hatóságok a természetes 
személyeknek személyes adataik 
feldolgozása tekintetében biztosítandó 
védelem, valamint a személyes adatok 
belső piacon belüli szabad áramlásának 
biztosítása érdekében ellenőrzik az e 
rendelet értelmében elfogadott 
rendelkezések alkalmazását, és 
hozzájárulnak azoknak az Unió egész 
területén történő következetes 
alkalmazásához. A felügyelő hatóságok e 
célból együttműködnek a Bizottsággal és 
egymással.

(96) A felügyeleti hatóságok a természetes 
és jogi személyeknek személyes adataik 
feldolgozása tekintetében biztosítandó 
védelem, valamint a személyes adatok 
belső piacon belüli szabad áramlásának 
biztosítása érdekében ellenőrzik az e 
rendelet értelmében elfogadott 
rendelkezések alkalmazását, és 
hozzájárulnak azoknak az Unió egész 
területén történő következetes 
alkalmazásához. A felügyeleti hatóságok e 
célból együttműködnek a Bizottsággal és 
egymással.

Or. de

Módosítás 284
Amelia Andersdotter

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 felügyeleti 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. E tevékenységek végzése során 
a felügyeleti hatóságnak megfelelő 
lépéseket kell tennie az olyan más 
tagállambeli társintézményeivel folytatott 
együttműködésre, ahol vannak olyan 
érintettek, akikre valószínűleg kihatnak a 
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feldolgozási műveletek, adott esetben 
például közös vizsgálatok keretében 
bevonva az Európai Adatvédelmi 
Testületet is. Megfelelő mechanizmusok 
bevezetésével gondoskodni kell arról, hogy 
a kisebb felügyeleti hatóságok 
rendelkezzenek a fentiekből eredő 
többletterhek kezelésére alkalmas 
pénzügyi, igazgatási és személyzeti 
erőforrásokkal.

Or. en

Indokolás

Jellemző tendencia, hogy az online multinacionális vállalatok egyes kisebb uniós 
tagállamokban telepednek le. Súlyos felügyeleti hiányosságok keletkezhetnek, ha nincs olyan 
mechanizmus, amely biztosítaná, hogy az érintett adatvédelmi hatóságokat ne terheljék túl az 
ilyen körülmények között végzett megfelelő felügyelet költségei. A több tagállamból származó 
személyes adatokat feldolgozó adatkezelők felügyeletéért felelős adatvédelmi hatóságoknak 
megfelelő lépéseket kell tenniük a többi tagállambeli társintézményeikkel folytatott 
együttműködés érdekében. Néhány esetben hasznos lehet az Adatvédelmi Testület bevonása.

Módosítás 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 adatfeldolgozásra 
egynél több tagállamban kerül sor, 
egyetlen felügyeleti 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.
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Or. en

Indokolás

Az egyablakos ügyintézés elvét következetesen kell alkalmazni mind az Unióban, mind az 
Unión kívül letelepedett, a jogszabály hatálya alá tartozó adatkezelőkre.

Módosítás 286
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
98 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98a) Amennyiben az adatfeldolgozás 
valamely érintett által benyújtott panasz 
tárgyát képezi, az ilyen egyablakos 
ügyintézést biztosító illetékes hatóság 
annak a tagállamnak a felügyeleti
hatósága, ahol az érintett fő tartózkodási 
helye található. Amennyiben az érintettek 
az ilyen adatfeldolgozás tekintetében
hasonló panaszt nyújtanak be a
felügyeleti hatóságokkal rendelkező
különböző tagállamokban, az elsőként 
megkeresett hatóság lesz az illetékes 
hatóság.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló az érintettet felhatalmazni arra, hogy a közigazgatási intézkedéshez való jogát a 
fő tartózkodási helyéhez legközelebbi felügyeleti hatóságnál, valamint abban a tagállamban 
gyakorolja, ahol szükség esetén jogi eljárást indíthat, ez ugyanis javítja az érintett által 
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket és azok következetességét, valamint elősegíti az 
adminisztratív terhek elkerülését.

Módosítás 287
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
104 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(104) Mindegyik felügyelő hatóság 
jogosult részt venni a felügyelő hatóságok 
közös műveleteiben. A megkeresett 
felügyelő hatóság köteles a megkeresésre 
meghatározott időn belül választ adni.

(104) Mindegyik felügyeleti hatóság 
jogosult részt venni a felügyeleti hatóságok 
közös műveleteiben. A megkeresett 
felügyeleti hatóság köteles a megkeresésre 
meghatározott időn belül választ adni. Az 
Európai Adatvédelmi Testületnek az 
érintett felügyeleti hatóságok kérésére 
össze kell tudnia hangolni az ilyen 
tevékenységeket. Minden felügyeleti
hatóságot fel kell jogosítani a felügyeleti
hatóságok közös műveleteiben való 
részvételre. A megkeresett felügyeleti
hatóság köteles a megkeresésre 
meghatározott időn belül válaszolni.

Or. en

Indokolás

A hatékonyabb együttműködés érdekében a Testület az érintett adatvédelmi hatóságok 
kérésére a közös vizsgálatok koordinálásával is megbízható. Lásd még a 66. cikk tekintetében
javasolt, kapcsolódó módosítást.

Módosítás 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 

(105) E rendelet Unió-szerte következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében létre 
kell hozni a felügyeleti hatóságok egymás 
közötti és a Bizottsággal való 
együttműködését szolgáló egységességi 
mechanizmust. Ezt a mechanizmust 
különösen akkor kell alkalmazni, amikor 
az illetékes felügyeleti hatóság olyan 
feldolgozási műveletekkel kapcsolatban 
kíván intézkedést hozni, amelyek termékek 
vagy szolgáltatások különböző 
tagállamokbeli érintettek számára történő 
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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.

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 
felügyeleti 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.

Or. en

Módosítás 289
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) Az e rendelettel való összhang 
biztosítása érdekében a Bizottság 
véleményt fogadhat el e tárggyal 
kapcsolatban, vagy határozatot hozhat, 
amelyben felkéri a felügyelő hatóságot a 
tervezett intézkedés felfüggesztésére.

(107) Az e rendelettel való összhang 
biztosítása érdekében a Bizottság 
véleményt fogadhat el e tárggyal 
kapcsolatban, vagy sürgős esetben
határozatot hozhat, amelyben felkéri a 
felügyeleti hatóságot a tervezett intézkedés 
felfüggesztésére.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem tartja tiszteletben a Bizottságnak az adatvédelmi hatóságok 
függetlenségével kapcsolatos saját álláspontját.

Módosítás 290
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(110) Uniós szinten létre kell hozni az 
Európai Adatvédelmi Testületet. A Testület 
felváltja a 95/46/EK irányelvvel 
létrehozott, az egyéneknek a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében való 
védelmével foglalkozó munkacsoportot. A 
Testület a tagállamok felügyelő
hatóságainak vezetőiből és az európai 
adatvédelmi biztosból áll. A Bizottság részt 
vesz a Testület tevékenységében. Az 
Európai Adatvédelmi Testület az Unió 
egész területén hozzájárul e rendelet 
következetes alkalmazásához, ideértve a 
Bizottság részére történő tanácsadást és a 
felügyelő hatóságok közötti, Unión belüli 
együttműködés előmozdítását is. Az 
Európai Adatvédelmi Testület feladatai 
ellátása során függetlenül jár el.

(110) Uniós szinten létre kell hozni az 
Európai Adatvédelmi Testületet. A Testület 
felváltja a 95/46/EK irányelvvel 
létrehozott, az egyéneknek a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében való 
védelmével foglalkozó munkacsoportot. A 
Testület a tagállamok felügyeleti
hatóságainak vezetőiből és az európai 
adatvédelmi biztosból áll. A Bizottság részt 
vesz a Testület tevékenységében. Az 
Európai Adatvédelmi Testület az Unió 
egész területén hozzájárul e rendelet 
következetes alkalmazásához, ideértve az 
Európai Unió intézményei részére történő 
tanácsadást és a felügyeleti hatóságok 
közötti, Unión belüli együttműködés 
előmozdítását, többek között a közös 
műveletek koordinálását is. Az Európai 
Adatvédelmi Testület feladatai ellátása 
során függetlenül jár el.

Or. en

Indokolás

Semmilyen nyilvánvaló ok nem indokolja, hogy a Testület tanácsadó tevékenységét a 
Bizottságra korlátozza.  A második kiegészítés lehetővé teszi a Testület számára, hogy 
jelentősebb szerepet játsszon az adatvédelmi hatóságok közös műveleteinek koordinálásában.

Módosítás 291
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
118 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(118) A jogellenes adatfeldolgozás miatt 
esetlegesen kárt szenvedett személy 
kártérítését az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak kell állnia, aki/amely akkor 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárért nem őt terheli a felelősség, 

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

így különösen, ha megállapítja, hogy 
döntően az érintett a hibás, vagy vis maior 
esetén.

Or. en

Indokolás

Az érintett bizonyos mértékű mulasztása nem zárhatja ki automatikusan teljes körűen az 
adatkezelő vagy -feldolgozó felelősségét, ha mindkét fél egyaránt hibás.

Módosítás 292
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyeleti hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
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tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat a 
tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat a 
tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

Or. de

Indokolás

A médiaszabadság adatvédelmi joggal kapcsolatos biztosítása nem „kizárólag” a közvetlen 
újságírói munkát érinti. Az újságírói kutatótevékenység veszélybe kerülne, ha többek között a 
szolgálati utakkal és az informátorok díjazásával kapcsolatos adatok külső fél tudomására 
jutnának.

Módosítás 293
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
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vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat a 
tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyeleti hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat a 
tevékenységeket, amely célja információk, 
vélemények vagy gondolatok elemzése és a 
nyilvánosság számára történő közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

Or. en
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Indokolás

Mint minden kivételt, ezt is pontosan meg kell határozni.

Módosítás 294
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
121 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121a) E rendelet lehetővé teszi a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvének figyelembevételét az e
rendeletben megállapított rendelkezések 
alkalmazása során. A valamely hatóság 
vagy állami szerv birtokában lévő 
dokumentumokban található személyes 
adatokat az érintett hatóság vagy szerv 
azon tagállami jogszabállyal összhangban 
hozhatja nyilvánosságra, amelynek az 
adott hatóság vagy szerv a hatálya alá 
tartozik. Az ilyen jogszabályban a 
személyes adatok védelméhez való jogot
össze kell egyeztetni a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az adatvédelmi szabályok ne akadályozzák 
indokolatlanul az állami ügyek nyilvános ellenőrzését. Ennélfogva az európai adatvédelmi 
biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport és az Alapjogi Ügynökség véleményeiben foglaltakkal 
összhangban garantálni kell a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elvét.

Módosítás 295
Marita Ulvskog

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

(121a) E rendelet lehetővé teszi a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvének figyelembevételét az e
rendeletben megállapított rendelkezések 
alkalmazása során. A valamely hatóság 
vagy állami szerv birtokában lévő 
dokumentumokban található személyes 
adatokat az érintett hatóság vagy szerv 
azon tagállami jogszabállyal összhangban 
hozhatja nyilvánosságra, amelynek az 
adott hatóság vagy szerv a hatálya alá 
tartozik. Az ilyen jogszabályban a 
személyes adatok védelméhez való jogot 
össze kell egyeztetni a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az adatvédelmi szabályok ne akadályozzák 
indokolatlanul az állami ügyek nyilvános ellenőrzését. Ennélfogva az európai adatvédelmi 
biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport és az Alapjogi Ügynökség véleményeiben foglaltakkal 
összhangban nem csupán a preambulumbekezdésben, hanem egy külön cikkben is garantálni
kell a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elvét.

Módosítás 296
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
126 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(126) E rendelet alkalmazásában a 
tudományos kutatás magában foglalja az 
alapkutatást, az alkalmazott kutatást, 
valamint a magánfinanszírozású kutatást, 
emellett figyelembe kell vennie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 179. 
cikke (1) bekezdésében foglalt, az európai 
kutatási térség létrehozására irányuló 

(126) E rendelet alkalmazásában a 
tudományos kutatás az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 13. cikkének 
értelmében magában foglalja az 
alapkutatást, az alkalmazott kutatást, 
valamint a magánfinanszírozású kutatást, 
emellett figyelembe kell vennie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 179. 
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célkitűzést. cikke (1) bekezdésében foglalt, az európai 
kutatási térség létrehozására irányuló 
célkitűzést. A piackutatást nem foglalja 
magában.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kutatásra vonatkozó kivétel a szigorú értelemben vett kutatásra 
alkalmazandó, a piackutatásra nem.

Módosítás 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kell elfogadni így különösen a 
gyermek hozzájárulásával kapcsolatos 
szempontok és feltételek meghatározása; 
az adatok különös kategóriáinak 
feldolgozása; az egyértelműen túlzó 
kérelmek feltételeinek megállapítása és az 
érintett jogainak gyakorlására vonatkozó 
díjak; az érintett tájékoztatására és a 
hozzáférési jogra vonatkozó szempontok 
és követelmények; a személyes adatok 
tárolásának megszüntetésére és a törlésre 
vonatkozó jog; a profilalkotáson alapuló 
intézkedések; az adatkezelő feladataira 
vonatkozó szempontok és követelmények 

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme 
érdekében a megfelelő ágazati 
kezdeményezésű intézkedéseknek és 
politikáknak kellően figyelembe kell 
venniük a technológiai és szolgáltatási 
semlegesség és az üzleti modellek 
semlegességének elvét, hogy előmozdítsák
a személyes adatok Unión belüli szabad 
mozgását.
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és a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem; az adatfeldolgozó; a 
dokumentációra és a feldolgozás 
biztonságára vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének megállapítására és a 
felügyelő hatóság részére történő 
bejelentésre vonatkozó szempontok és 
követelmények és azok a körülmények, 
amelyek fennállása esetén a személyes 
adatok védelmének megsértése várhatóan 
hátrányosan érinti az érintettet; az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot igénylő 
feldolgozási műveletek szempontjai és 
követelményei; az előzetes konzultációt 
igénylő magas szintű különös kockázatok 
meghatározásának szempontjai és 
követelményei; az adatvédelmi tisztviselő 
kinevezése és feladatai; az eljárási 
szabályzatok; a tanúsítási mechanizmusok 
szempontjai és követelményei; a kötelező 
erejű vállalati szabályok útján való 
továbbítás szempontjai és követelményei; 
a továbbítás eltérései; a közigazgatási 
szankciók; az egészségügyi célú 
feldolgozás; a foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozás, valamint a 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozás tekintetében. 
Kiemelten fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka folyamán megfelelő 
egyeztetéseket folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en

Módosítás 298
Paul Rübig
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Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kell elfogadni így különösen a 
gyermek hozzájárulásával kapcsolatos 
szempontok és feltételek meghatározása; 
az adatok különös kategóriáinak 
feldolgozása; az egyértelműen túlzó 
kérelmek feltételeinek megállapítása és az 
érintett jogainak gyakorlására vonatkozó 
díjak; az érintett tájékoztatására és a 
hozzáférési jogra vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
tárolásának megszüntetésére és a törlésre 
vonatkozó jog; a profilalkotáson alapuló 
intézkedések; az adatkezelő feladataira 
vonatkozó szempontok és követelmények 
és a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem; az adatfeldolgozó; a 
dokumentációra és a feldolgozás 
biztonságára vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének megállapítására és a 
felügyelő hatóság részére történő 
bejelentésre vonatkozó szempontok és 
követelmények és azok a körülmények, 
amelyek fennállása esetén a személyes 
adatok védelmének megsértése várhatóan 
hátrányosan érinti az érintettet; az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot igénylő 
feldolgozási műveletek szempontjai és 
követelményei; az előzetes konzultációt 
igénylő magas szintű különös kockázatok 
meghatározásának szempontjai és 

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

követelményei; az adatvédelmi tisztviselő 
kinevezése és feladatai; az eljárási 
szabályzatok; a tanúsítási mechanizmusok 
szempontjai és követelményei; a kötelező 
erejű vállalati szabályok útján való 
továbbítás szempontjai és követelményei; a 
továbbítás eltérései; a közigazgatási 
szankciók; az egészségügyi célú 
feldolgozás; a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozás, valamint a történelmi, 
statisztikai és tudományos kutatási célú
feldolgozás tekintetében. Kiemelten fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
folyamán megfelelő egyeztetéseket 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. de

Módosítás 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a 
gyermekek személyes adatainak 
feldolgozására vonatkozó egységes 
űrlapok; az érintettek jogainak 
gyakorlására vonatkozó különös egységes 
eljárások és űrlapok; az érintett 
tájékoztatására vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; a 
hozzáférési jogra és az adathordozási 
jogra vonatkozó egységes 

(130) E rendelet rendelkezéseinek 
végrehajtása során biztosítani kell, hogy a 
termékek és szolgáltatások, többek között 
a végberendezések és más elektronikus 
hírközlő berendezések tekintetében ne 
legyenek olyan, konkrét műszaki 
jellemzőkre vonatkozó kötelező 
követelmények, amelyek akadályozhatnák 
e berendezések forgalomba hozatalát, 
valamint a tagállamokon belüli és azok 
közötti szabad mozgását.
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formanyomtatványok és eljárások; az 
adatkezelőnek a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem és a 
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok; az adatfeldolgozás 
biztonságára vonatkozó sajátos előírások; 
a személyes adatok megsértésének 
felügyelő hatóság részére történő 
bejelentésére és a személyes adatok 
megsértésének érintettel való közlésére 
vonatkozó egységes formátumok és 
eljárások; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
szabványai és eljárásai; az előzetes 
engedélyezésre és előzetes konzultációra 
szolgáló formanyomtatványok és 
eljárások; a tanúsítás technikai 
szabványai és mechanizmusai; a 
harmadik ország, vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szint; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

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

Or. en

Módosítás 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó különös 
egységes eljárások és űrlapok, az érintett 
tájékoztatására vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; a 
hozzáférési jogra és az adathordozási 
jogra vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatkezelőnek a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem és a 
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok; az adatfeldolgozás 
biztonságára vonatkozó sajátos előírások; 
a személyes adatok megsértésének 
felügyelő hatóság részére történő 
bejelentésére és a személyes adatok 
megsértésének érintettel való közlésére 
vonatkozó egységes formátumok és 
eljárások; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
szabványai és eljárásai; az előzetes 
engedélyezésre és előzetes konzultációra 
szolgáló formanyomtatványok és 
eljárások; a tanúsítás technikai 
szabványai és mechanizmusai; a 
harmadik ország, vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szint; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni. E rendelet 
rendelkezéseinek végrehajtása során 
biztosítani kell, hogy a termékek és 
szolgáltatások, többek között a 
végberendezések és más elektronikus 
hírközlő berendezések tekintetében ne 
legyenek olyan, konkrét műszaki 
jellemzőkre vonatkozó kötelező 
követelmények, amelyek akadályozhatnák 
e berendezések forgalomba hozatalát, 
valamint a tagállamokon belüli és azok 
közötti szabad mozgását.
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elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

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

Or. en

Módosítás 301
Gyürk András

Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó különös 
egységes eljárások és űrlapok, az érintett 
tájékoztatására vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; a 
hozzáférési jogra és az adathordozási jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelőnek a beépített 
és alapértelmezett adatvédelem és a 
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok; az adatfeldolgozás 
biztonságára vonatkozó különös 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének felügyelő hatóság részére 
történő bejelentésére és a személyes adatok 
megsértésének érintettel való közlésére 
vonatkozó egységes formátumok és 
eljárások; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
szabványai és eljárásai; az előzetes 
engedélyezésre és előzetes konzultációra 
szolgáló formanyomtatványok és eljárások; 

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó különös 
egységes eljárások és űrlapok, az érintett 
tájékoztatására vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; a 
hozzáférési jogra és az adathordozási jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelőnek a beépített 
és alapértelmezett adatvédelem és a 
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok; az adatfeldolgozás 
biztonságára vonatkozó különös 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének felügyeleti hatóság részére 
történő bejelentésére és a személyes adatok 
megsértésének érintettel való közlésére 
vonatkozó egységes formátumok és 
eljárások; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
szabványai és eljárásai; az előzetes 
engedélyezésre és előzetes konzultációra 
szolgáló formanyomtatványok és eljárások; 



PE502.053v01-00 112/142 AM\922340HU.doc

HU

a tanúsítás technikai szabványai és 
mechanizmusai; a harmadik ország, vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

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

a tanúsítás technikai szabványai és 
mechanizmusai; a harmadik ország, vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását kell mérlegelnie
a mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében, mivel ezek az intézkedések 
nem róhatnak túlzott terhet az említett
vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 302
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó egységes 
eljárások és űrlapok; az érintett 
tájékoztatására vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; a 
hozzáférési jogra és az adathordozási jogra 

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

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

vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelőnek a beépített 
és alapértelmezett adatvédelem és a 
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok; az adatfeldolgozás 
biztonságára vonatkozó sajátos előírások; a 
személyes adatok megsértésének 
felügyeleti hatóság részére történő 
bejelentésére és a személyes adatok 
megsértésének érintettel való közlésére 
vonatkozó egységes formátumok és 
eljárások; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
szabványai és eljárásai; az előzetes 
engedélyezésre és előzetes konzultációra 
szolgáló formanyomtatványok és eljárások; 
a tanúsítás technikai szabványai és 
mechanizmusai; a harmadik ország, vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

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

Or. fr

Indokolás

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek alkalmazása az átláthatóság hiányának kockázatával 
jár, amelyet el kell kerülni azáltal, hogy biztosítjuk ezen intézkedéseknek az érintett érdekelt 
felekkel szoros együttműködésben történő kidolgozását.
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Módosítás 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
139 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az IP-címek feldolgozása gyakran kritikus eleme a szellemi tulajdonjogot érintő 
visszaélésekre irányuló, 2004/48/EK irányelv szerinti vizsgálatoknak, és ezt a rendelet nem 
akadályozhatja.

Módosítás 304
Paul Rübig
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és a személyes adatok szabad 
áramlásáról szóló szabályokat állapítja 
meg.

(1) Ez a rendelet a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában a természetes 
és jogi személyek védelméről és a 
személyes adatok szabad áramlásáról szóló 
szabályokat állapítja meg.

Or. de

Módosítás 305
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet védi a természetes 
személyek alapvető jogait és szabadságait, 
különösen a személyes adatok védelméhez 
való jogot.

(2) E rendelet védi a természetes és jogi
személyek alapvető jogait és szabadságait, 
különösen a személyes adatok védelméhez 
való jogot.

Or. de

Módosítás 306
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyes adatok Unión belüli 
szabad áramlása nem korlátozható vagy 
tiltható meg a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelmével összefüggő okokból.

(3) A személyes adatok Unión belüli 
szabad áramlása nem korlátozható vagy 
tiltható meg a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában a természetes 
és jogi személyek védelmével összefüggő 
okokból.
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Or. de

Módosítás 307
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet rendelkezései nem 
befolyásolják vagy korlátozzák a 
tagállamok alkotmányaiban elismert, 
valamint a szabad és nyitott társadalmakat 
jellemző hagyományos szólás- és 
sajtószabadságban gyökerező sajtó- és 
szólásszabadságot. Nem sérülhetnek 
továbbá a polgárok hatósági 
tájékoztatáshoz való jogai és a hatósági 
információkhoz való hozzáférésük. Ez a 
rendelet nem érinti a tagállamok azon 
jogát és kötelességét sem, hogy a 
nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások 
kezelése tekintetében célzott jogszabállyal 
védjék az egyének magánéletét.

Or. sv

Módosítás 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására, 
valamint azoknak a személyes adatoknak a 
nem automatizált módon történő 
feldolgozására, amelyek valamely 
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy 
amelyeket egy nyilvántartási rendszer 
részévé kívánnak tenni.

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására,
az ilyen feldolgozási módok közötti 
megkülönböztetés nélkül, valamint 
azoknak a személyes adatoknak a nem 
automatizált módon történő feldolgozására, 
amelyek valamely nyilvántartási rendszer 
részét képezik, vagy amelyeket egy 
nyilvántartási rendszer részévé kívánnak 
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tenni.

Or. en

Módosítás 309
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására, 
valamint azoknak a személyes adatoknak a 
nem automatizált módon történő 
feldolgozására, amelyek valamely 
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy 
amelyeket egy nyilvántartási rendszer 
részévé kívánnak tenni.

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására,
az alkalmazott technológiát érintő 
megkülönböztetés nélkül, valamint 
azoknak a személyes adatoknak a nem 
automatizált módon történő feldolgozására, 
amelyek valamely nyilvántartási rendszer 
részét képezik, vagy amelyeket egy 
nyilvántartási rendszer részévé kívánnak 
tenni.

Or. en

Módosítás 310
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós jog hatályán kívül eső, így 
különösen a nemzetbiztonságot érintő 
tevékenységek során végzett 
adatfeldolgozás;

törölve

Or. en

Indokolás

A meghatározás nem foglalja magában az uniós jog hatályán kívül eső tevékenységeket. 
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Ennek megismétlése felesleges.

Módosítás 311
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a (2a) és (2b) bekezdés beillesztéséből következik.

Módosítás 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, semmi nem indokolja igazán, hogy az uniós intézményeknek miért ne kellene más 
ágazatokhoz hasonlóan szigorúan védeniük a személyes adatokat.

Módosítás 313
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság és az egységesség érdekében be kell illeszteni a rendeletbe az uniós 
intézményekre és szervekre vonatkozó érdemi szabályokat. Az egységes jogi szöveggel 
elkerülhető a rendelkezések közötti ellentmondások kockázata, és ez a legmegfelelőbb eszköz 
az uniós szint és a tagállamok állami és magánszervezetei közötti adatcseréhez.

Módosítás 314
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a természetes személy által 
haszonszerzési cél nélkül és szakmai vagy 
kereskedelmi tevékenységhez nem 
kapcsolódó módon, kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás, figyelembe véve, hogy az 
adatok határozatlan számú egyén számára 
– például az interneten – történő 
közzététele nem minősülhet kizárólag 
személyes célú vagy háztartási 
tevékenységnek.

Or. en

Indokolás

A Bíróság C-101/01. sz. Lindqvist ügyben hozott ítéletével összhangban ez a szöveg új 
kritériumként beilleszti a nyilvános és az otthoni tevékenységeknek az információhoz 
hozzáférő egyének határozatlan számán alapuló megkülönböztetését. Ez a kivétel csak akkor 
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alkalmazható, ha az adatokat korlátozott számú egyén számára teszik hozzáférhetővé. A 
szöveg ilyen formában egyúttal a (15) preambulumbekezdéssel is összhangban áll.

Módosítás 315
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozás

Or. en

Módosítás 316
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az érintett szakmai vagy kereskedelmi 
tevékenységének tulajdonítható 
tevékenység során.

Or. en

Módosítás 317
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a munkáltató által a munkavállaló 
személyes adatainak foglalkoztatással
összefüggő kezelése részeként végzett 
adatfeldolgozás
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Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a munkáltató továbbra is feldolgozhassa a munkavállalók adatait – például a 
bérek, a szabadság, a juttatások, az évfordulók, az oktatás, az egészségügy, a büntetőítéletek 
stb. tekintetében. A munkavállaló jelenleg hozzájárulhat ezen adatok munkáltató általi 
feldolgozásához. A rendelet szövege azonban értelmezhető úgy is, mintha a jövőben 
egyenlőtlenséget feltételeznének a munkáltató és a munkavállaló között.

Módosítás 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 4. cikk 2b. (új) pontjának értelmében 
kellően anonimmá tett adatok 
feldolgozása;

Or. en

Módosítás 319
Franck Proust

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az anonimmá tett adatok feldolgozása;

Or. fr

Módosítás 320
Amelia Andersdotter

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

(2a) Az e rendeletben foglalt szabályokra 
figyelemmel az Európai Parlament és a 
Tanács, valamint ha e rendelet ezt előírja, 
a Bizottság az e rendeletben foglalt 
szabályok adott területek vagy adott 
jogalanyok által történő adatfeldolgozás 
tekintetében való további pontosítása 
céljából különös szabályokat fogadhat el. 
E rendelet hatálybalépésétől számított egy 
éven belül az Európai Parlament és a 
Tanács ilyen kiegészítő különös 
szabályokat fogad el az alábbi 
személyesadat-feldolgozások tekintetében:
a) nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 
által általánosságban, illetve a hírközlési 
adatok bűnüldözési célú megőrzéséhez 
kapcsolódóan végzett adatfeldolgozás;
b) az Unió intézményei, szervei, hivatalai 
és ügynökségei által végzett 
adatfeldolgozás.

Or. en

Indokolás

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Módosítás 321
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban letelepedett adatkezelő által 
végzett, az Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintettek személyes adatainak 
feldolgozására, ha a feldolgozási 
tevékenységek.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

A módosítás pontosítja a „lakóhellyel rendelkező” fogalmának meghatározását.

Módosítás 322
Amelia Andersdotter

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 vagy szolgáltatások ilyen 
érintettek számára történő nyújtásához 
kapcsolódnak, függetlenül attól, hogy az 
érintettnek van-e fizetési kötelezettsége; 
vagy

Or. en

Indokolás

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.
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Módosítás 323
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A megfelelő védelem biztosítása érdekében fontos, hogy a „személyes adatok” és az „érintett” 
fogalmát ne túl szűken határozzuk meg. A rendeletnek egyértelműen olyan adatokra kell 
vonatkoznia, amelyek csupán az „elkülönítést” teszik lehetővé, és világosan ki kell mondani, 
hogy az online azonosító jeleket a legtöbb esetben személyes adatnak kell tekinteni. Mivel a 
technológia folyamatosan fejlődik, egyre kifinomultabbá válnak az anonimmá tett adatok 
azonosítását célzó támadások. A jövőben is hatékony védelem érdekében fontos a „személyes 
adatok” és az „érintett” fogalmának tág értelmezése.

Módosítás 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

1. „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 
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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;

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, aki nem szakmai minőségében 
jár el;

Or. en

Indokolás

Az azonosítás alkalmazott módjának közvetlenül kapcsolódnia kell az adatkezelőhöz. A 4. cikk 
1. pontja az „érintettet” természetes személyként határozza meg. Egyes helyzetekben 
ugyanakkor nehézséget okozhat ennek megállapítása, mivel egy szabadúszóként dolgozó és 
üzleti és magánhívásait is azonos telefonvonalon bonyolító egyéni vállalkozó (vízvezeték-
szerelő, orvos) esetében elmosódik a természetes és a jogi személy közötti határ. A rendelet
csak a nem szakmai minőségben eljáró természetes személyekre alkalmazandó.

Módosítás 325
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, 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 
vagy jogi személy;

Or. de

Módosítás 326
Angelika Niebler



PE502.053v01-00 126/142 AM\922340HU.doc

HU

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, az adatkezelővel együttműködő 
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;

Or. de

Módosítás 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az anonim adatok és egyes álnéven szereplő adatok vonatkozhatnak egy érintettre, de 
technikai okokból a továbbiakban már nem köthetők a szóban forgó érintetthez. Az érintetthez 
a továbbiakban már nem köthető adatokat ki kell zárni e rendelet hatálya alól. Üzleti 
elérhetőségi adat többek között a név, a munkakör, a munkahelyi e-mail cím, a munkahelyi 
telefonszám, a munkahelyi faxszám, a látogatási cím stb., amelyek nem tekinthetők 
bizalmasnak, mivel azokat elvben csak szakmai összefüggésben alkalmazzák.
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Módosítás 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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”: bármely, kifejezetten
az érintettre vonatkozó adat, akinek a
személyazonosságát az adatkezelő 
közvetlenül vagy közvetve 
meghatározhatja;

Or. en

Módosítás 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „azonosító szám”: jellemzően az 
online térben használt bármely 
numerikus, alfanumerikus vagy hasonló 
kód, kivéve a valamely állami vagy állami 
ellenőrzés alatt álló hatóság által egyéni 
azonosítás céljából a természetes 
személyekhez rendelt kódokat.

Or. en

Módosítás 330
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „anonimmá tett adat”: korábban 
azonosításra alkalmas adat, amelyet 
azonosításra alkalmatlanná tettek, és 
amely tekintetében már nem létezik 
semmilyen kód vagy más kapcsolat.

Or. en

Módosítás 331
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „álnéven szereplő adat”: korábban 
azonosításra alkalmas adat, amelynek 
esetében a személyazonosítást lehetővé 
tevő információkat – pl. név, születési 
dátum, cím vagy számlaszám – kóddal 
(álnévvel vagy szimbólummal) 
helyettesítették. A kód és az adatok 
összekapcsolására szolgáló információkat 
külön tárolják.

Or. en

Módosítás 332
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „profilalkotás”: az automatizált 
adatfeldolgozás bármely formája, 
amelynek célja a természetes személyre 
vonatkozó egyes szempontok értékelése 
vagy azokra vonatkozó adatok 
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létrehozása, illetve egy természetes 
személy munkahelyi teljesítményének, 
gazdasági helyzetének, tartózkodási 
helyének, egészségének, személyes 
igényeinek, megbízhatóságának, 
viselkedésének vagy személyiségének 
elemzése vagy előrejelzése;

Or. en

Indokolás

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Módosítás 333
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „anonim adat”: olyan információ, 
amely soha nem kapcsolódott egyetlen 
érintetthez, illetve amelyet úgy gyűjtöttek, 
módosítottak vagy más módon 
feldolgoztak, hogy ne legyen egyetlen 



PE502.053v01-00 130/142 AM\922340HU.doc

HU

érintetthez sem köthető.

Or. en

Módosítás 334
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „feltételeket és módokat” kifejezés törlése lényegesen pontosítja az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó közötti különbséget.  Az adatkezelő azt határozza meg, hogy „miért” kell 
feldolgozni az adatot (tehát a feldolgozás célját), míg az adatfeldolgozó azt határozza meg, 
hogy „hogyan” kell feldolgozni az adatot (tehát a feldolgozás feltételeit és módjait).

Módosítás 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az adatkezelő meghatározása a személyes adatok feldolgozásának céljaira irányuló döntésen, 
semmint az ennek megvalósításához szükséges feltételeken vagy módokon kell alapulnia. Az 
adatfeldolgozás célja feletti ellenőrzés ésszerű kiindulópont a különböző feladatköröknek a 
adatfeldolgozás tárgyáról és céljáról határozó adatkezelők és az adatfeldolgozás módjával 
foglalkozó feldolgozó felek közötti megosztásához.

Módosítás 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



PE502.053v01-00 132/142 AM\922340HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy 
jogi személy, hatóság, intézmény vagy 
bármely más szerv, amely személyes 
adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében;

6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy 
jogi személy, hatóság, intézmény vagy 
bármely más szerv, amely személyes 
adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében; 
a személyes adatokhoz való hozzáférése 
műszaki szempontból megvalósítható és 
nem jár aránytalan erőfeszítéssel, 
valamint ésszerűen elvárható, hogy ezen 
adatok tartalmát értelmezni tudja;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a (24a) (új) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítással.

Módosítás 338
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
által adott, a személyes adatok
feldolgozásának céljával kapcsolatos 
világos és átfogó tájékoztatáson alapuló 
valamennyi hozzájárulás;

Or. de

Indokolás

Különösen az online világban nem egyértelmű, mit értenek az érintett akaratának „kifejezett” 
kinyilvánítása alatt. A módosítás az elektronikus hírközlési adatvédelmi (2009/136/EK) 
irányelv 5. cikkének (3) bekezdésén alapul.
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Módosítás 339
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 341
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 342
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „személyes adatok megsértése”: a
biztonság olyan megsértése, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosítását, jogosulatlan 

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

jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Or. en

Módosítás 343
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. „személyes adatok megsértése”: a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítése, 
elvesztése, módosítása, jogosulatlan 
felfedése vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés;

Or. en

Indokolás

Az adatvédelem megsértésére vonatkozó bejelentés fontos eszköz annak biztosításához, hogy 
az adatkezelők eleget tegyenek az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeiknek. Ezenfelül 
feljogosítják az érintetteket olyan lépések megtételére, amelyekkel megvédhetik önmagukat a 
jogsértések következményeivel szemben. E módosítások célja, hogy javítsák az adatvédelem 
megsértésére vonatkozó rendelkezéseket azáltal, hogy méltányosabb bejelentési határidőket 
szabnak az adatkezelőknek, megelőzik az érintettek „jogsértésekkel való kifárasztását”, és 
létrehozzák a jogsértések nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartását.

Módosítás 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „személyes adatok megsértése”: a 
biztonság olyan megsértése, amely a 

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

továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi; az 
erősen titkosított adatok – amennyiben 
nincs bizonyíték arra, hogy a titkosítási 
kulcsot feltörték –, nem tartoznak e 
jogszabály hatálya alá;

Or. en

Indokolás

Nem jelent veszélyt az egyénre nézve az erősen titkosított adatok elveszése, amennyiben a 
titkosítási kulcs nem veszett el.

Módosítás 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „genetikai adat”: az egyén jellemzőire
vonatkozó bármely olyan adat, amelyet a 
születés előtti korai fejlődés során örökölt 
vagy szerzett;

10. „genetikai adat”: valamely azonosított 
vagy azonosítható személy öröklött 
jellemzőire vagy azok megváltozására 
vonatkozó, a nukleinsav vizsgálatából 
nyert adat;

Or. en

Indokolás

A javasolt meghatározásnak összhangban kell állnia a másutt alkalmazott 
meghatározásokkal, például a „humángenetikai adatok” fogalmának az ENSZ 
humángenetikai adatok védelméről szóló nemzetközi nyilatkozatában szereplő 
meghatározásával.

Módosítás 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „egészségügyi adat”: minden olyan 
adat, amely az érintett testi vagy pszichikai 
egészségi állapotára vagy az érintettnek 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásra 
vonatkozik;

12. „egészségügyi adat”: minden olyan 
személyes adat, amely az érintett testi vagy 
pszichikai egészségi állapotára vagy az 
érintettnek nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásra vonatkozik;

Or. en

Módosítás 347
Giles Chichester

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”: a vállalkozás vagy 
vállalkozáscsoport – amely lehet 
adatkezelő vagy -feldolgozó – által az 57. 
cikk szerinti egységességi mechanizmusra 
is figyelemmel, többek között az alábbi 
opcionális objektív kritériumok alapján 
meghatározott hely:

1) egy vállalkozáscsoport európai 
központjának helye;

2) a vállalkozáscsoporton belül az 
adatvédelmi feladatokat ellátó szervezet 
helye;
3) a vállalkozáscsoporton belül a 
vállalatirányítási funkciók és 
adminisztratív feladatok ellátása, valamint 
az e rendeletben meghatározott szabályok 



PE502.053v01-00 138/142 AM\922340HU.doc

HU

végrehajtása szempontjából a legjobb 
elhelyezkedésű szervezet helye; vagy
4) az a hely, ahol az adatfeldolgozást 
meghatározó tényleges és valós irányítási 
tevékenységet tartós jelleggel végzik.
A vállalkozás vagy vállalkozáscsoport 
tájékoztatja az illetékes hatóságot a fő 
szervezet kijelöléséről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 348
Amelia Andersdotter

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 adatkezelő 
vonatkozásában a letelepedés azon helye az 
Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket 
meghozzák, vagy a letelepedés azon helye, 
amely döntő befolyást gyakorol az 
adatkezelő egyéb szervezetei felett; 
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 
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ügyvezetés helye az Unióban;

Or. en

Módosítás 349
Franck Proust

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 adatkezelő 
vonatkozásában a letelepedés azon helye az 
Unióban – tevékenység által érintett
ágazatok szerint –, 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;

Or. fr

Módosítás 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „illetékes felügyeleti hatóság”: az 
adatkezelő felügyeletéért az 51. cikk (2), 
(3) és (4) bekezdésével összhangban 
kizárólagos felelősséggel tartozó
felügyeleti hatóság.

Or. en
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Módosítás 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „képviselő”: az az Unióban letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki, illetve 
amely az adatkezelő kifejezett szándékának 
megfelelően tevékenykedik, és akit, illetve 
amelyet az adatkezelőre e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában a felügyelő hatóság vagy 
az Unió más szerve az adatkezelő helyett 
megkeres;

14. „képviselő”: az az Unióban letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki, illetve 
amely az adatkezelő kifejezett szándékának 
megfelelően tevékenykedik, és akit, illetve 
amelyet az adatkezelőre e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában az illetékes felügyeleti
hatóság megkeres;

Or. en

Indokolás

Az uniós képviselőt kijelölő Unión kívüli adatkezelők számára biztosítani kell az egyablakos 
ügyintézés előnyeit.

Módosítás 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „képviselő”: az az Unióban letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki, illetve 
amely az adatkezelő kifejezett szándékának 
megfelelően tevékenykedik, és akit, illetve 
amelyet az adatkezelőre e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában a felügyelő hatóság vagy 
az Unió más szerve az adatkezelő helyett 
megkeres;

14. „képviselő”: az az Unióban letelepedett 
természetes vagy jogi személy, aki, illetve 
amely az adatkezelő kifejezett szándékának 
megfelelően tevékenykedik, és akit, illetve 
amelyet az adatkezelőre e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában kizárólag a képviselő 
letelepedésének helye szerinti felügyeleti
hatóság keres meg;

Or. en
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Módosítás 353
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „illetékes felügyeleti hatóság”: az 
adatkezelő felügyeletéért az 51. cikk (2), 
(3) és (4) bekezdésével összhangban 
kizárólagos felelősséggel tartozó 
felügyeleti hatóság;

Or. en

Módosítás 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás egy szabályozási eszközön belül két különböző életkort határoz meg 
anélkül, hogy világosan ismertetné az egyes korcsoportokra alkalmazandó követelményeket és 
körülményeket. Egyetlen egyértelmű korlátozásra van szükség, amely tiltja a 13 évesnél 
fiatalabb személyek személyes adatainak szülői beleegyezés nélkül történő feldolgozását 
függetlenül attól, hogy az adatfeldolgozás melyik ágazatban történik.

Módosítás 355
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „felügyelő hatóság”: a tagállam által a 
46. cikk értelmében létrehozott hatóság.

19. „felügyeleti hatóság”: a tagállam által a 
46. cikk értelmében létrehozott hatóság.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás miatt a felügyeleti hatóság szervezetét olyan módon kell kialakítani, hogy az 
igazodjon a tagállamok különböző struktúráihoz.

Módosítás 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „pénzügyi bűncselekmény”: a 
szervezett bűnözéssel, védelmi zsarolással, 
terrorizmussal, a terrorizmus 
finanszírozásával, 
emberkereskedelemmel, 
embercsempészettel, szexuális 
kizsákmányolással, kábítószer-
kereskedelemmel és pszichotróp anyagok 
kereskedelmével, illegális 
fegyverkereskedelemmel, lopott áruk 
kereskedelmével, korrupcióval, 
megvesztegetéssel, csalással, 
pénzhamisítással, termékhamisítással és 
termékkalózkodással, környezetvédelmi 
bűncselekményekkel, emberrablással, 
illegális fogva tartással és túszejtéssel, 
rablással, lopással, csempészettel, 
adózással kapcsolatos 
bűncselekményekkel, zsarolással, 
hamisítással, kalózkodással, bennfentes 
kereskedelemmel és piaci manipulációval 
kapcsolatos bűncselekmények.

Or. en


