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Módosítás 690
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – 3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
ÉS ELŐZETES ENGEDÉLYEZÉS

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS

Or. en

Indokolás

Az előzetes engedélyezést igénylő eljárások az adatkezelő szempontjából költségesek és 
időigényesek, az adatvédelem szempontjából pedig az előzetes értesítés rendszeréhez 
viszonyított hozzáadott értékük megkérdőjelezhető. Az előzetes értesítések – amelyek lehetővé 
tennék a felügyelő hatóságoknak, hogy reagáljanak és intézkedjenek – elegendőek, és 
felhasználóbarát adatvédelmi eljárást biztosítanának.

Módosítás 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek jellegük, alkalmazási területük 
vagy céljaik tekintetében különleges 
kockázatot jelentenek az érintettek jogaira 
és szabadságaira nézve, az adatkezelő vagy 
az adatkezelő nevében eljáró 
adatfeldolgozó elvégzi e tervezett 
adatfeldolgozási műveletek személyes 
adatok védelme tekintetében várható 
hatásának vizsgálatát. A kkv-knak csak 
működésük harmadik éve után kell 
hatásvizsgálatot végezniük, ha az 
adatfeldolgozás a fő üzleti tevékenységük.

Or. en
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Indokolás

Átlagosan a kkv-k 80%-a tönkremegy a megalapításuktól számított három éven belül. Ha 
ebben az időszakban nem kell hatásvizsgálatot készíteniük, minden vállalkozás esélyt kap 
arra, hogy sikeressé váljon a több ezer eurós költséggel járó eljárás lefolytatása előtt.

Módosítás 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Hasonló kockázatokat jelentő 
adatfeldolgozási műveletek esetében 
elegendő egyetlen hatásvizsgálatot 
elvégezni.

Or. en

Indokolás

A bizalmas adatok kezelésére vonatkozó hatásvizsgálat újbóli elvégzésére csak akkor van 
szükség, ha az adatfeldolgozás vagy projekt lényegesen új vagy más típusú kockázatokat 
jelent, mint amelyeket korábban már vizsgáltak. Ha hasonló adatfeldolgozás vagy projekt 
korábban már képezte bizalmas adatok tekintetében végzett hatásvizsgálat tárgyát, csak az 
adatfeldolgozás vagy projekt új vagy eltérő szempontjait kell ismételten vizsgálni.

Módosítás 694
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálatok opcionálissá tétele mentesíti azon adatkezelőket és -feldolgozókat az 
indokolatlan kötelezettségek alól, akiknek tevékenysége nem jelent veszélyt az érintett 
magánéletének védelmére. Ez a rendelkezés a 79. cikk módosításaival együtt fejti ki hatását –
azzal, hogy olyan választási lehetőséget nyújt, hogy a hatásvizsgálat csak az egyik figyelembe 
veendő tényező legyen a közigazgatási szankciókról való döntés során.
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Módosítás 695
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kkv-knak csak működésük 
harmadik éve után kell hatásvizsgálatot 
végezniük, ha az adatfeldolgozás a fő 
üzleti tevékenységük. Ez alatt az értendő, 
hogy az adatfeldolgozásból származó 
eladások vagy bevétel eléri a kkv 
bevételeinek 50%-át.

Or. en

Indokolás

Felmérések szerint a kkv-k többsége működése első három éve alatt tönkremegy. Ha ebben az 
időszakban nem kell hatásvizsgálatot készíteniük, minden vállalkozás esélyt kap arra, hogy 
sikeressé váljon, mielőtt túlzott költségeket kellene viselnie.



AM\923501HU.doc 7/121 PE502.174v02-00

HU

Módosítás 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes személyre vonatkozó 
egyes személyes szempontok olyan 
módszeres és átfogó értékelése vagy 
különösen a természetes személy gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
olyan elemzése vagy előrejelzése, amelyre
automatizált feldolgozáson alapul, és 
amelyre az érintett személy tekintetében 
joghatással bíró vagy az egyént jelentős 
mértékben érintő intézkedések épülnek;

a) a természetes személyre vonatkozó 
egyes személyes szempontok olyan 
módszeres és átfogó értékelése vagy 
különösen a természetes személy gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
olyan elemzése vagy előrejelzése, amely
automatizált feldolgozáson alapul, és 
amelyre az érintett személy tekintetében 
hátrányos joghatással bíró intézkedések 
épülnek;

Or. en

Módosítás 698
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes személyre vonatkozó 
egyes személyes szempontok olyan 
módszeres és átfogó értékelése vagy 
különösen a természetes személy gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
olyan elemzése vagy előrejelzése, amelyre
automatizált feldolgozáson alapul, és 
amelyre az érintett személy tekintetében 
joghatással bíró vagy az egyént jelentős 
mértékben érintő intézkedések épülnek;

a) a természetes személyre vonatkozó 
egyes személyes szempontok olyan 
módszeres és átfogó értékelése vagy 
különösen a természetes személy gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
olyan elemzése vagy előrejelzése, amely
automatizált feldolgozáson alapul, és 
amelyre az érintett személy tekintetében 
joghatással bíró vagy az egyént jelentős 
mértékben érintő intézkedések épülnek, 
ideértve bármely további, az e rendelet 20. 
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cikkének (1) bekezdése szerintivel 
megegyező típusú adatfeldolgozási 
műveletet;

Or. en

Módosítás 699
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes személyre vonatkozó 
egyes személyes szempontok olyan 
módszeres és átfogó értékelése vagy 
különösen a természetes személy gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
olyan elemzése vagy előrejelzése, amelyre 
automatizált feldolgozáson alapul, és 
amelyre az érintett személy tekintetében 
joghatással bíró vagy az egyént jelentős 
mértékben érintő intézkedések épülnek;

a) a természetes vagy jogi személyre 
vonatkozó egyes személyes szempontok 
olyan módszeres és átfogó értékelése vagy 
különösen a természetes személy gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
olyan elemzése vagy előrejelzése, amelyre 
automatizált feldolgozáson alapul, és 
amelyre az érintett személy tekintetében 
joghatással bíró vagy az egyént jelentős 
mértékben érintő intézkedések épülnek;

Or. de

Módosítás 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a szexuális életre, egészségre, politikai 
véleményre, vallási meggyőződésre, 
büntetőítéletekre, fajra vagy etnikai 
származásra vagy az egészségügyi ellátás 
nyújtására, járványügyi kutatásokra vagy 
mentális vagy fertőző betegségekre 
irányuló felmérésekre vonatkozó 
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széles körben vonatkozó intézkedések vagy 
döntések meghozatala érdekében kerül sor;

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

Or. en

Módosítás 701
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szexuális életre, egészségre, fajra vagy 
etnikai származásra vagy az egészségügyi 
ellátás nyújtására, járványügyi kutatásokra 
vagy mentális vagy fertőző betegségekre 
irányuló felmérésekre vonatkozó 
információk, amennyiben az adatok 
feldolgozására meghatározott egyénekre 
széles körben vonatkozó intézkedések 
vagy döntések meghozatala érdekében 
kerül sor;

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

Or. en

Módosítás 702
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nyilvánosság számára hozzáférhető 
területek nyomon követése, különösen 
optikai-elektronikus eszközök nagyarányú
alkalmazásával (videomegfigyelés);

c) a nyilvánosság számára hozzáférhető 
területek nyomon követése, különösen 
optikai-elektronikus eszközök 
alkalmazásával (videomegfigyelés);

Or. en
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Módosítás 703
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a gyermekekre, genetikus vagy 
biometrikus adatokra vonatkozó széleskörű
nyilvántartási rendszerekben tárolt 
személyes adatok;

d) a gyermekekre, genetikus vagy 
biometrikus adatokra vonatkozó 
nyilvántartási rendszerekben tárolt 
személyes adatok;

Or. en

Módosítás 704
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 705
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 706
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 707
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 708
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 709
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az adatkezelő hatóság 
vagy szerv, és a feldolgozás a feldolgozási 

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

Or. en

Módosítás 710
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az adatokkal kapcsolatos hatásvizsgálatra vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében a 
nyújtott szolgáltatás jellegének, nem pedig a szolgáltatást nyújtó szervezet jellegének kell a 
döntő szempontnak lennie. Gyakran bíznak meg például magánszervezeteket közszolgáltatási 
feladatok ellátásával. Egyetlen megközelítésnek kell lennie a közszolgáltatások ellátásában –
függetlenül attól, hogy a szóban forgó szolgáltatást nyújtó szerv hatóság vagy szerv, vagy 
pedig szerződött magánszervezet.
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Módosítás 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 712
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

során a Bizottság – az érintett résztvevők 
bevonásával – mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében.

Or. fr

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása esetén fennáll az átláthatatlanság 
kockázata, amelyet a kidolgozás során az érintettekkel kialakított szoros együttműködés révén 
kell kiküszöbölni.

Módosítás 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 714
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság meghatározhatja a (3) 
bekezdés szerinti vizsgálat elvégzésére, 
felülvizsgálatára és ellenőrzésére 
vonatkozó egységes előírásokat és 

(7) A korábbi rendelkezésekre is 
figyelemmel az e rendelet 
hatálybalépésétől számított hat hónapon 
belül a Bizottság meghatározza a (3) 
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eljárásokat. E végrehajtási jogi aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

bekezdés szerinti vizsgálat elvégzésére, 
felülvizsgálatára és ellenőrzésére 
vonatkozó egységes előírásokat és 
eljárásokat. E végrehajtási jogi aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az adatvédelmi hatásvizsgálat kiemelt 
közlésnek tekintendő.

Or. en

Indokolás

Erre a kikötésre egyes vállalatok abbéli félelmeinek csillapítása érdekében van szükség, 
miszerint az üzleti titoknak minősülő, új, innovatív eljárások bekerülhetnek a köztudatba.

Módosítás 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előzetes engedélyezés és előzetes
konzultáció

Előzetes konzultáció

Or. en
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Módosítás 717
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) az adatkezelő kiskorúak tekintetében 
végez bármely, az e rendelet 20. cikkének 
(1) bekezdése szerintivel egyező típusú 
adatfeldolgozási műveletet;
b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a 
42. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti szerződéses feltételeket alkalmaz;
c) az adatkezelő a 42. cikk (5) 
bekezdésnek megfelelően nem nyújt 
megfelelő biztosítékokat egy jogilag 
kötelező eszközben a személyes adatok 
harmadik országokba vagy valamely 
nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítása esetén;
d) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a 
44. cikk szerinti eltérések alapján egy 
harmadik országnak vagy nemzetközi 
szervezetnek továbbítja a személyes 
adatokat;
e) az adatkezelő a 81. cikk (3) bekezdése 
vagy a 83. cikk (3) bekezdése szerinti 
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adatfeldolgozási műveleteket végez.

Or. en

Módosítás 718
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az előzetes engedélyezést igénylő eljárások az adatkezelő szempontjából költségesek és 
időigényesek, az adatvédelem szempontjából pedig az előzetes értesítés rendszeréhez 
viszonyított hozzáadott értékük megkérdőjelezhető. Az előzetes értesítések – amelyek lehetővé 
tennék a felügyelő hatóságoknak, hogy reagáljanak és intézkedjenek – elegendőek, és 
felhasználóbarát adatvédelmi eljárást biztosítanának.

Módosítás 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 720
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő 
nevében eljáró adatfeldolgozó a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében a személyes adatok 
feldolgozását megelőzően konzultál a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

(2) Az adatkezelő a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében a személyes adatok 
feldolgozását megelőzően konzultál a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

Or. en
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Módosítás 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő 
nevében eljáró adatfeldolgozó a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében a személyes adatok 
feldolgozását megelőzően konzultál a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

(2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő 
nevében eljáró adatfeldolgozó a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében a személyes adatok 
feldolgozását megelőzően konzultálhat a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

Or. en

Módosítás 722
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő 
nevében eljáró adatfeldolgozó a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében a személyes adatok
feldolgozását megelőzően konzultál a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

(2) Az adatkezelő vagy az adatkezelő 
nevében eljáró adatfeldolgozó a tervezett 
adatfeldolgozás és az e rendelet közötti 
összhang biztosítása, valamint különösen 
az érintettekre vonatkozó kockázatok 
csökkentése érdekében bármely személyes 
adat feldolgozását megelőzően konzultál a 
felügyelő hatósággal, amennyiben:

Or. en

Módosítás 723
Amelia Andersdotter

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

a) a 33. cikk szerinti adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy a feldolgozási 
műveletek jellegüknél, alkalmazási 
területüknél vagy céljaiknál fogva 
várhatóan magas szintű különleges 
kockázatot jelentenek; vagy

a) a 33. cikk szerinti adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy a feldolgozási 
műveletek jellegüknél, alkalmazási 
területüknél vagy céljaiknál fogva 
várhatóan magas szintű különleges 
kockázatot jelentenek, ideértve különösen 
például azt a kockázatot, hogy az 
adatfeldolgozási műveletek diszkriminatív 
hatásúak lehetnek; vagy

Or. en

Módosítás 724
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a felügyelő hatóság kikéri az 
érintettek képviselőinek és az Adatvédelmi 
Testületnek a véleményét a tervezett 
adatfeldolgozásról;

Or. en

Módosítás 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felügyelő hatóság szükségesnek tartja 
az olyan – a (4) bekezdés szerint 
meghatározott – adatfeldolgozási 
műveletekről szóló előzetes konzultációt, 
amelyek jellegüknél, alkalmazási 
területüknél, illetve céljaiknál fogva 

b) a felügyelő hatóság szükségesnek tartja 
az olyan adatfeldolgozási műveletekről 
szóló előzetes konzultációt, amelyek 
jellegüknél, alkalmazási területüknél, 
illetve céljaiknál fogva valószínűleg 
különleges kockázatot jelentenek az 
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valószínűleg különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogai és 
szabadságai tekintetében.

érintettek jogai és szabadságai 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Lásd a (4) bekezdés törléséhez fűzött indokolást.

Módosítás 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a felügyelő hatóság 
véleménye szerint a tervezett 
adatfeldolgozás nem áll összhangban e 
rendelettel, különösen, ha a kockázatokat 
elégtelen módon azonosították vagy 
csökkentették, megtiltja a tervezett 
adatfeldolgozást, és megfelelő javaslatot 
tesz az összhang helyreállítására.

(3) Amennyiben a felügyelő hatóság 
véleménye szerint a tervezett 
adatfeldolgozás nem áll összhangban e 
rendelettel, különösen, ha a kockázatokat 
elégtelen módon azonosították vagy 
csökkentették, megtiltja a tervezett 
adatfeldolgozást, és megfelelő javaslatot 
tesz az összhang helyreállítására. Ilyen 
határozat ellen az illetékes bírósághoz 
nyújtható be fellebbezés, amelynek 
elbírálásáig a határozat nem 
végrehajtható, kivéve ha az 
adatfeldolgozás az érintettek azonnali 
súlyos megkárosításához vezet.

Or. en

Módosítás 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a felügyelő hatóság (3) Amennyiben az illetékes felügyelő 
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véleménye szerint a tervezett 
adatfeldolgozás nem áll összhangban e 
rendelettel, különösen, ha a kockázatokat 
elégtelen módon azonosították vagy 
csökkentették, megtiltja a tervezett 
adatfeldolgozást, és megfelelő javaslatot 
tesz az összhang helyreállítására.

hatóság jogkörének megfelelően úgy 
határoz, hogy a tervezett adatfeldolgozás 
nem áll összhangban e rendelettel, 
különösen, ha a kockázatokat elégtelen 
módon azonosították vagy csökkentették, 
megtiltja a tervezett adatfeldolgozást, és 
megfelelő javaslatot tesz az összhang 
helyreállítására.

Or. en

Módosítás 728
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a felügyelő hatóság 
véleménye szerint a tervezett 
adatfeldolgozás az érintettek 
diszkriminatív kezelésének kockázatát 
rejtheti, elrendeli az adatfeldolgozás 
konkrét hatásainak e szempontból történő 
nyomon követését és azt, hogy ennek a 
rendszeres időközönként való 
értékeléséhez szükséges valamennyi 
információt rendelkezésére bocsássák.

Or. en

Módosítás 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság megállapítja és 
nyilvánosságra hozza a (2) bekezdés b) 
pontja szerinti előzetes konzultáció tárgyát 
képező adatfeldolgozási műveletek 

törölve
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jegyzékét. A felügyelő hatóság az említett 
jegyzéket közli az Európai Adatvédelmi 
Testülettel is.

Or. en

Indokolás

Adminisztratív szempontból túlságosan összetett ahhoz, hogy hatékonyan végre lehessen 
hajtani, különösen figyelembe véve azt, hogy nem ágazatspecifikus, a jövőben is megfelelő 
rendelet megalkotására van szükség.

Módosítás 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti 
jegyzék olyan feldolgozási tevékenységeket 
foglal magában, amelyek termékek és 
szolgáltatások több tagállam érintettjei 
számára történő nyújtásához vagy 
viselkedésük nyomon követéséhez 
kapcsolódik, vagy lényeges hatással járhat
a személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlására, a felügyelő hatóság a jegyzék 
elfogadását megelőzően alkalmazza az 57. 
cikk szerinti egységességi mechanizmust.

(5) Amennyiben a feldolgozási 
tevékenységek termékek és szolgáltatások 
több tagállam érintettjei számára történő 
nyújtásához vagy viselkedésük nyomon 
követéséhez kapcsolódnak, vagy lényeges 
hatással járhatnak a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlására, a 
felügyelő hatóság alkalmazza az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmust.

Or. en

Indokolás

Oda összpontosítja az egységességi mechanizmust, ahol az a leginkább helyénvaló, 
összhangban az 58. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításokkal.

Módosítás 731
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó a 
felügyelő hatóság rendelkezésére bocsátja 
a 33. cikk által előírt adatvédelmi 
hatásvizsgálatot, valamint – kérelemre – az 
összes olyan egyéb információt, amely 
lehetővé teszi a felügyelő hatóság számára 
az adatfeldolgozás, valamint elsősorban az 
érintett személyes adatainak védelméhez 
fűződő kockázatok és a kapcsolódó 
biztosítékok közötti összhang vizsgálatát.

(6) Az adatkezelő a felügyelő hatóság 
rendelkezésére bocsátja a 33. cikk által 
előírt adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
valamint – kérelemre – az összes olyan 
egyéb információt, amely lehetővé teszi a 
felügyelő hatóság számára az 
adatfeldolgozás, valamint elsősorban az 
érintett személyes adatainak védelméhez 
fűződő kockázatok és a kapcsolódó 
biztosítékok közötti összhang vizsgálatát.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság garantálása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a felügyelő hatóságok 
minél jobban hajthassák végre a rendeletet, valamint a (62) preambulumbekezdéssel 
összhangban, amely megköveteli „az e rendelet szerinti feladatok egyértelmű 
hozzárendelhetőségét”, a felügyelő hatóságok előzetes engedélyezése és az azzal folytatott 
konzultáció kizárólag az adatkezelő felelősségi körébe kell, hogy tartozzon. Ez sokkal 
világosabb kereteket teremt mind a vállalkozások, mind a felügyelő hatóságok számára.

Módosítás 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 733
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IV. fejezet – 4. szakasz törölve 

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy a rendelet a vállalatok belső működése megszervezésének 
módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzon. Több különböző szervezeti felépítési forma 
is vezethet hatékony adatvédelemhez, ezért az adatvédelmi jogszabálynak nem szabad a 
vállalatokat egy konkrét modell alkalmazására kényszerítenie.

Módosítás 734
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 35. cikket törlik.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy a rendelet a vállalatok belső működése megszervezésének 
módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzon. Több különböző szervezeti felépítési forma 
is vezethet hatékony adatvédelemhez, ezért az adatvédelmi jogszabálynak nem szabad a 
vállalatokat egy konkrét modell alkalmazására kényszerítenie.

Módosítás 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 736
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a feldolgozást olyan vállalkozás végzi, 
amely évente legalább 250 érintett 
személyes adatait dolgozza fel; vagy

Or. en

Módosítás 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatkezelő vagy -feldolgozó fő 
tevékenységei olyan feldolgozási 
eljárásokat foglalnak magukban, amelyek 
jellegüknél, alkalmazási területüknél, 
illetve céljaiknál fogva az érintettek 
rendszeres és rendszerszerű nyomon 
követését igénylik.

c) az adatkezelő vagy -feldolgozó fő 
tevékenységei olyan feldolgozási 
eljárásokat foglalnak magukban, amelyek 
jellegüknél, alkalmazási területüknél, 
illetve céljaiknál fogva az érintettek 
rendszeres és rendszerszerű nyomon 
követését igénylik. Fő tevékenységnek 
tekintendő az a tevékenység, amely során
az adatok értékesítéséből származó éves 
forgalom vagy bevétel 50%-a ezen 
adatokból származik. Azok az 
adatfeldolgozási tevékenységek, amelyek a 
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vállalat forgalmának kevesebb mint 50%-
át adják, adatvédelmi szempontból 
kiegészítő tevékenységnek tekintendők.

Or. en

Indokolás

Adatvédelmi tisztviselő kijelölését csak abban az esetben kellene szükségesnek ítélni, ha a 
vállalkozás fő tevékenységei személyes adatok feldolgozását foglalják magukban. 

Módosítás 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó hatóság vagy állami szerv, 
az adatvédelmi tisztviselő több ilyen 
jogalany számára is kijelölhető, 
figyelemmel a hatóság vagy állami szerv 
szervezeti felépítésére.

(3) Amennyiben az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó hatóság vagy állami szerv, 
az adatvédelmi szervezet vagy adatvédelmi
tisztviselő több ilyen jogalany számára is 
kijelölhető, figyelemmel a hatóság vagy 
állami szerv szervezeti felépítésére.

Or. en

Módosítás 739
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő 
minden egyéb szakmai kötelezettsége 
összeegyeztethető legyen az adott személy 
adatvédelmi tisztviselőként ellátandó 
feladataival és kötelezettségeivel, és nem 
eredményez összeférhetetlenséget.

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi szervezet 
vagy adatvédelmi tisztviselő minden egyéb 
szakmai kötelezettsége összeegyeztethető 
legyen az adott személy adatvédelmi 
tisztviselőként ellátandó feladataival és 
kötelezettségeivel, és nem eredményez 
összeférhetetlenséget.

Or. en

Módosítás 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 742
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 743
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 746
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
Az adatvédelmi tisztviselő jogállása
(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
összes ügybe megfelelően és időben 
bekapcsolódjon.
(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a 
feladatokat és kötelezettségeket 
függetlenül látja el, és azok ellátásával 
kapcsolatosan senkitől nem fogad el 
utasításokat. Az adatvédelmi tisztviselő 
közvetlenül az adatkezelő vagy -feldolgozó 
vezetésének tesz jelentést.
(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt támogatja 
feladatai ellátásában, és biztosítja 
számára a 37. cikk szerinti feladatok és 
kötelezettségek végrehajtásához szükséges 
személyzetet, helyiségeket, felszerelést és 
egyéb forrásokat.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy a rendelet a vállalatok belső működése megszervezésének 
módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzon. Több különböző szervezeti felépítési forma 
is vezethet hatékony adatvédelemhez, ezért az adatvédelmi jogszabálynak nem szabad a 
vállalatokat egy konkrét modell alkalmazására kényszerítenie.

Módosítás 747
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
összes ügybe megfelelően és időben 
bekapcsolódjon.

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a
feladatainak ellátásához szükséges összes 
vonatkozó információhoz hozzáférjen és 
helyiségbe bejusson, és a személyes 
adatok védelmével kapcsolatos összes 
ügybe megfelelően és időben 
bekapcsolódjon.

Or. en

Módosítás 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
összes ügybe megfelelően és időben 
bekapcsolódjon.

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi szervezet 
vagy adatvédelmi tisztviselő a személyes 
adatok védelmével kapcsolatos összes 
ügybe megfelelően és időben 
bekapcsolódjon.

Or. en

Módosítás 749
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő
a feladatokat és kötelezettségeket 

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

Or. en

Indokolás

A vezetésnek mindig rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy utasításokat adjon a 
személyzetnek, köztük az adatvédelmi tisztviselőnek, és az adatvédelmi tisztviselő a vezetéstől 
függetlenül nem járhat el. Egy szervezetben a vezetés felel MINDEN tevékenységért, így az 
adatvédelemért is.

Módosítás 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az adatvédelmi szervezet vagy 
adatvédelmi tisztviselő feladatait és 
kötelezettségeit függetlenül látja el.

Or. en

Módosítás 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt támogatja feladatai 

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi szervezetet vagy adatvédelmi
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ellátásában, és biztosítja számára a 37. cikk 
szerinti feladatok és kötelezettségek 
végrehajtásához szükséges személyzetet, 
helyiségeket, felszerelést és egyéb 
forrásokat.

tisztviselőt támogatja feladatai ellátásában, 
és biztosítja számára a 37. cikk szerinti 
feladatok és kötelezettségek 
végrehajtásához szükséges személyzetet, 
helyiségeket, felszerelést és egyéb 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 752
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 37. cikket törlik.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy a rendelet a vállalatok belső működése megszervezésének 
módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzon. Több különböző szervezeti felépítési forma 
is vezethet hatékony adatvédelemhez, ezért az adatvédelmi jogszabálynak nem szabad a 
vállalatokat egy konkrét modell alkalmazására kényszerítenie.

Módosítás 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi tisztviselőt legalább a 
következő feladatokkal bízza meg:

(1) Az adatkezelő vagy -feldolgozó az 
adatvédelmi szervezetet vagy adatvédelmi 
tisztviselőt legalább a következő 
feladatokkal bízza meg:

Or. en
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Módosítás 754
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelő vagy -feldolgozó részére e 
rendeletnek megfelelő kötelezettségekkel 
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, 
valamint e tevékenységének és a kapott 
válaszoknak a dokumentálása;

a) tudatosságnövelő tevékenység, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó részére e 
rendeletnek megfelelő kötelezettségekkel 
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, 
valamint e tevékenységének és a kapott 
válaszoknak a dokumentálása;

Or. en

Módosítás 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) e rendelet végrehajtásának és 
alkalmazásának ellenőrzése, különösen a 
beépített és az alapértelmezett 
adatvédelemre, az adatbiztonságra, 
valamint az érintettek tájékoztatására és 
az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásakor 
benyújtandó kérelmekre vonatkozó 
követelmények tekintetében;

c) az e rendelet értelmében történő 
ellenőrzés;

Or. en

Módosítás 756
Amelia Andersdotter

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

c) e rendelet végrehajtásának és 
alkalmazásának ellenőrzése, különösen a 
beépített és az alapértelmezett 
adatvédelemre, az adatbiztonságra, 
valamint az érintettek tájékoztatására és az 
e rendelet szerinti jogaik gyakorlásakor 
benyújtandó kérelmekre vonatkozó 
követelmények tekintetében;

c) e rendelet végrehajtásának és 
alkalmazásának ellenőrzése, különösen a 
23. cikk szerinti beépített és az 
alapértelmezett adatvédelemre, a 30–32. 
cikk szerinti adatbiztonságra, valamint az 
érintettek tájékoztatására és az e rendelet 
11–20. cikke szerinti jogaik gyakorlásakor 
benyújtandó kérelmekre vonatkozó 
követelmények tekintetében;

Or. en

Módosítás 757
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 28. cikk szerinti dokumentálás 
biztosítása;

d) a 28. cikk szerinti teljes körű 
dokumentálás biztosítása;

Or. en

Módosítás 758
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a személyes adatok megsértéséről szóló, 
a 31. és 32. cikk szerinti dokumentáció, 
értesítés és tájékoztatás ellenőrzése;

e) a személyes adatok megsértéséről szóló, 
a 31. és 32. cikk szerinti dokumentáció, 
értesítés és tájékoztatás felügyelete;

Or. en
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Módosítás 759
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a felügyelő hatóság megkeresésére adott 
válaszok ellenőrzése, valamint az 
adatvédelmi tisztviselő hatáskörén belül a 
felügyelő hatósággal – annak kérelmére 
vagy az adatvédelmi tisztviselő saját 
kezdeményezésre – történő 
együttműködés;

g) a felügyelő hatóság megkeresésére adott 
válaszok felügyelete, valamint az 
adatvédelmi tisztviselő hatáskörén belül a 
felügyelő hatósággal – annak kérelmére 
vagy az adatvédelmi tisztviselő saját 
kezdeményezésre – történő 
együttműködés;

Or. en

Módosítás 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok 
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság 
együtt dolgoznak az adatkezelőkkel, -
feldolgozókkal és más érintettekkel annak 
érdekében, hogy – különösen európai 
szinten – ösztönözzék olyan adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusok és adatvédelmi 
címkék és jelzők létrehozását, amelyek 
segítségével az érintettek gyorsan fel 
tudják mérni az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó által biztosított adatvédelem 
szintjét. Az adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok hozzájárulnak e rendelet 
helyes alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy a tanúsítási mechanizmusok megtervezésében és végrehajtásában az érintettek is 
részt vegyenek.

Módosítás 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusoknak önkéntesnek, 
megfizethetőnek, valamint – átlátható és 
indokolatlanul nagy terhekkel nem járó 
eljáráson keresztül – hozzáférhetőnek kell 
lenniük. E mechanizmusok technológiai 
szempontból semlegesek és átfogó módon 
alkalmazhatóak, valamint hozzájárulnak 
e rendelet megfelelő alkalmazásához, 
figyelembe véve a különböző ágazatok és 
az eltérő adatfeldolgozási műveletek 
sajátosságait.

Or. en

Indokolás

A tanúsítási mechanizmusokat úgy kell megtervezni, hogy anélkül legyenek hatékonyak, hogy 
túlzott bürokratikus vagy adminisztratív terhekkel járnának.

Módosítás 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
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az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is -
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is –
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, feltéve, 
hogy ezek az intézkedések technológiai 
szempontból semlegesek.

Or. en

Módosítás 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai 
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 
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feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása csak abban az esetben 
megengedett, ha – e rendelet egyéb 
rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is.

feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása tilos, kivéve, ha – e rendelet 
egyéb rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is.

Or. en

Indokolás

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Módosítás 765
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől 
számított [5 éven] belül minden 
nemzetközi megállapodást felül kell 
vizsgálni és e rendelettel összhangba kell 
hozni.
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Or. en

Indokolás

Az EU már aláírt néhány nemzetközi megállapodást, amely a személyes adatok harmadik 
országokba történő továbbítására vonatkozik. Ezeket – az e rendelet hatálybalépésétől 
számított legfeljebb ötéves átmeneti időszak során – összhangba kell hozni ezzel a rendelettel.

Módosítás 766
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a harmadik 
ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges további engedély.

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a harmadik 
ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges további engedély. Az erre 
vonatkozó határozatok nem befolyásolják 
az e rendeletben meghatározott 
adatvédelmi szintet.

Or. en

Módosítás 767
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogállamiság, a hatályos általános és 
ágazati jogszabályok, köztük a 
közbiztonságra, védelemre, 
nemzetbiztonságra vonatkozó és a 
büntetőjogi rendelkezések, foglalkozási 
szabályok, valamint az adott országban 
vagy nemzetközi szervezetben érvényesülő 
biztonsági intézkedések; továbbá az 

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

biztonsági intézkedések; továbbá az 
érintettek – különösen azon Unióban 
lakóhellyel rendelkező érintettek, akiknek 
személyes adatait továbbítják – hatékony 
és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogai;

Or. en

Módosítás 768
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A Bizottság felkéri az Európai 
Adatvédelmi Testületet, hogy 
véleményezze az adatvédelmi szint 
megfelelőségét. E célból a Bizottság az 
összes szükséges dokumentációt – többek 
között harmadik ország kormányával vagy 
nemzetközi szervezettel folytatott levelezést 
is – az Európai Adatvédelmi Testület 
rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Módosítás 769
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet 

(3) A Bizottság – a legmesszebbmenőkig 
figyelembe véve az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét – határozhat arról, 
hogy valamely harmadik ország vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
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biztosít. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban
kell elfogadni.

nemzetközi szervezet a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Ezeket a végrehajtási jogi
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 770
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság folyamatosan ellenőrzi 
azokat a fejleményeket, amelyek hatással 
lehetnek a második bekezdésben felsorolt 
elemek teljesítésére a harmadik 
országokban és nemzetközi 
szervezetekben, amelyekkel kapcsolatban 
a (3) bekezdés szerint határozatot 
fogadtak el.

Or. en

Módosítás 771
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Ha a Bizottság – akár a (4a) bekezdés 
szerinti ellenőrzés, akár bármely más 
forrás alapján – úgy véli, hogy az ország 
vagy nemzetközi szervezet, amelyről a (3) 
bekezdés szerint határozatot fogadott el, 
már nem biztosítja a védelmi szint 
második bekezdés szerinti megfelelőségét, 
felülvizsgálja határozatát.
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Or. en

Módosítás 772
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít az e 
cikk (2) bekezdése értelmében vett 
megfelelő védelmi szintet, különösen 
akkor, ha az adott országban vagy 
nemzetközi szervezetben hatályos általános 
és ágazati jogszabályok nem biztosítanak 
az érintettek számára – különösen azon, az 
Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek, 
akiknek személyes adatait továbbítják –
hatékony és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogokat. E végrehajtási 
jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással vagy –
az egyének vonatkozásában személyes 
adatok védelméhez való jogukra tekintettel 
rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben –
a 87. cikk (3) bekezdése szerinti eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít az e 
cikk (2) bekezdése értelmében vett 
megfelelő védelmi szintet, különösen 
akkor, ha az adott országban vagy 
nemzetközi szervezetben hatályos általános 
és ágazati jogszabályok nem biztosítanak 
az érintettek számára – különösen azon, az 
Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek, 
akiknek személyes adatait továbbítják –
hatékony és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogokat. E végrehajtási 
jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással vagy –
a természetes vagy jogi személyek 
vonatkozásában személyes adatok 
védelméhez való jogukra tekintettel 
rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben –
a 87. cikk (3) bekezdése szerinti eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 773
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés



PE502.174v02-00 46/121 AM\923501HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság az (5) 
bekezdés szerint határoz, úgy a 42–44. 
cikk sérelme nélkül tilos a személyes 
adatok továbbítása a szóban forgó 
harmadik ország, annak régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve a szóban 
forgó nemzetközi szervezet részére. A 
Bizottság megfelelő időben konzultációt 
kezdeményez a harmadik országgal vagy 
nemzetközi szervezettel az e cikk (5) 
bekezdése szerinti határozatból eredő 
helyzet orvoslására.

(6) Amennyiben a Bizottság az (5) 
bekezdés szerint határoz, úgy tilos a 
személyes adatok továbbítása a szóban 
forgó harmadik ország, annak régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve a szóban 
forgó nemzetközi szervezet részére, kivéve 
ha az adattovábbítás a 42. cikk szerinti 
biztosítékok nyújtása mellett történik, vagy 
ha a 44. cikk szerinti eltérések hatálya alá 
tartozik. A Bizottság megfelelő időben 
konzultációt kezdeményez a harmadik 
országgal vagy nemzetközi szervezettel az 
e cikk (5) bekezdése szerinti határozatból 
eredő helyzet orvoslására.

Or. en

Módosítás 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, vagy úgy 
dönt, hogy valamely harmadik ország, 
illetve e harmadik ország valamely régiója 
vagy adatfeldolgozó ágazata, vagy 
valamely nemzetközi szervezet nem 
biztosítja a megfelelő szintű védelmet a 41. 
cikk (5) bekezdésének megfelelően, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó csak abban az 
esetben továbbíthat személyes adatokat 
harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére, ha a személyes adatok 
védelme tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján.

Or. en
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Módosítás 775
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy magas szintű adatvédelem fenntartására sarkallja az adatkezelőket 
azáltal, hogy hatásvizsgálat elvégzésére ösztönzi őket.

Módosítás 776
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján. E 
biztosítékoknak legalább az 5. cikk 
szerinti, a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó alapelvek 
betartását és az érintettek III. fejezetben 
meghatározott jogait kell garantálniuk.

Or. en

Módosítás 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által elfogadott általános 
adatvédelmi előírások. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni; vagy

b) a Bizottság által elfogadott, általános 
adatvédelmi előírások, amelyek az 
adatkezelő vagy -feldolgozó és az adatok 
EGT-n kívüli címzettje között jöttek létre –
amely utóbbi alfeldolgozó is lehet –, és 
amelyek tartalmazzák az EGT-n kívülre 
történő adattovábbítás általános feltételeit. 
E végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni; vagy

Or. en

Indokolás

Fontos kiegészítés a nemzetközi adattovábbításban részt vevő adatkezelők, -feldolgozók és 
alfeldolgozók közötti kapcsolat tisztázása szempontjából.

Módosítás 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amennyiben azokat 
a Bizottság a 62. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint általánosan érvényesnek 
nyilvánítja; vagy

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amelyek az
adatkezelő vagy -feldolgozó és az adatok 
EGT-n kívüli címzettje között jöttek létre –
amely utóbbi alfeldolgozó is lehet –, és 
amelyek tartalmazzák az EGT-n kívülre 
történő adattovábbítás általános feltételeit 
–, amennyiben azokat a Bizottság a 62. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
általánosan érvényesnek nyilvánítja; vagy

Or. en

Indokolás

Fontos kiegészítés a nemzetközi adattovábbításban részt vevő adatkezelők, -feldolgozók és 
alfeldolgozók közötti kapcsolat tisztázása szempontjából.

Módosítás 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amennyiben azokat 
a Bizottság a 62. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint általánosan érvényesnek 
nyilvánítja; vagy

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amennyiben azokat 
a Bizottság a 62. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint általánosan érvényesnek 
nyilvánítja;

Or. en

Módosítás 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adat címzettje között létrejött, a felügyelő 
hatóság által a (4) bekezdéssel 
összhangban engedélyezett szerződéses 
feltételek.

d) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adat címzettje között létrejött, a felügyelő 
hatóság által a (4) bekezdéssel 
összhangban engedélyezett szerződéses 
feltételek; vagy

Or. en

Módosítás 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az e cikk (2) bekezdésének b) és c) 
pontja szerinti általános adatvédelmi 
előírásokat helyettesítő, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó és az adatok címzettje 
között létrejött és az illetékes felügyelő 
hatóság által a (4) bekezdés értelmében 
engedélyezett szerződéses feltételek;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás arra ösztönzi a szervezeteket, hogy az alapvető szabályozási 
követelményeknek való megfelelésen túl is alkalmazzák az „adatvédelmi címkék” vagy 
„megbízhatósági jelek” rendszerét.

Módosítás 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

da) történeti, statisztikai vagy tudományos 
célból a 83. cikk (4) bekezdésében említett 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 783
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

törölve

Or. en

Módosítás 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

(3) A (2) bekezdés a), b), c) vagy e) pontja 
szerinti továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

Or. en

Indokolás

További adminisztratív teher nélkül kell engedélyezni azon kódolt adatok kutatási célokból 
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történő továbbítását, amelyeket a harmadik országbeli címzettek nem tudnak vagy nem fognak 
újra azonosítani.

Módosítás 785
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
feltételeket a felügyelő hatósággal. 
Amennyiben az adattovábbítás olyan 
feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos, 
amelyek másik tagállamban vagy 
tagállamokban található érintettekre 
vonatkoznak, vagy lényegesen érintik a 
személyes adatok szabad mozgását az 
Unióban, a felügyelő hatóság az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmust 
alkalmazza.

(4) Az e cikk szerinti adattovábbítások 
esetében az adatkezelő vagy -feldolgozó a 
34. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében előzetesen engedélyezteti a 
szerződéses feltételeket a felügyelő 
hatósággal. Amennyiben az adattovábbítás 
olyan feldolgozási tevékenységekkel 
kapcsolatos, amelyek másik tagállamban 
vagy tagállamokban található érintettekre 
vonatkoznak, vagy lényegesen érintik a 
személyes adatok szabad mozgását az 
Unióban, a felügyelő hatóság az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmust 
alkalmazza.

Or. en

Módosítás 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti 
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) vagy e) pontja szerinti 
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
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feltételeket a felügyelő hatósággal. 
Amennyiben a továbbítás más tagállam 
vagy tagállamok érintettjeire vonatkozó 
feldolgozási tevékenyéghez kapcsolódik, 
vagy lényegesen érinti a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlását, a felügyelő 
hatóság alkalmazza az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmust.

feltételeket az illetékes felügyelő 
hatósággal. Amennyiben a továbbítás más 
tagállam vagy tagállamok érintettjeire 
vonatkozó feldolgozási tevékenyéghez 
kapcsolódik, vagy lényegesen érinti a 
személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlását, az illetékes felügyelő hatóság 
alkalmazza az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmust.

Or. en

Indokolás

A 42. cikk (4a) (új) bekezdése kiegészítő rendszerek használatát ösztönzi a nemzetközi 
adattovábbítás biztonságának garantálása céljából.

Módosítás 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
dönthet úgy, hogy az adatokat az e cikk 
(2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti 
általános adatvédelmi előírások alapján 
továbbítja, és hogy ezeket az általános 
előírásokat a továbbított adatokra 
vonatkozóan további jogilag kötelező 
erejű kötelezettségvállalások 
alkalmazásával egészíti ki. Ilyen esetekben 
előzetesen konzultál az illetékes felügyelő 
hatósággal e kiegészítő 
kötelezettségvállalásokról, amelyek az 
általános előírásokat egészítik ki, és 
azokkal sem közvetlenül, sem közvetetten 
nem lehetnek ellentétesek. A tagállamok, 
a felügyelő hatóságok és a Bizottság 
azáltal ösztönzik a kiegészítő és jogilag 
kötelező erejű kötelezettségvállalások 
alkalmazását, hogy a 39. cikknek 
megfelelően elfogadott adatvédelmi 
címkét, jelzést vagy mechanizmust 
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kínálnak az ilyen magasabb szintű 
biztosítékokat alkalmazó adatkezelőknek 
és -feldolgozóknak. 

Or. en

Indokolás

Az adatkezelők és -feldolgozók gyakran rendelkeznek olyan közvetlen és gyakorlati 
tapasztalattal, amely igazolja, hogy az általuk továbbított személyes adatok tekintetében 
helyénvaló a kiegészítő biztosítékok alkalmazása. A rendeletnek ösztönöznie kell, hogy ezen 
adatkezelők és -feldolgozók kiegészítő biztosítékokat kínáljanak, amennyiben ez helyénvaló. 
Ezek a kiegészítő kötelezettségek nem lehetnek ellentétesek az általános előírásokkal.

Módosítás 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikk (2) bekezdésének e) pontja 
szerinti kiegészítő szerződéses feltételek 
használatának ösztönzése céljából az 
illetékes hatóságok a 39. cikknek 
megfelelően elfogadott adatvédelmi 
címkét, jelzést vagy mechanizmust 
kínálhatnak az e biztosítékokat alkalmazó 
adatkezelőknek és -feldolgozóknak.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kiegészítő adatvédelmi címkék vagy megbízhatósági jelek használatának 
ösztönzése.

Módosítás 789
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak mindaddig, 
amíg azokat a felügyelő hatóság nem 
módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi 
hatályon kívül.

(5) A felügyelő hatóságnak a 95/46/EK 
irányelv 26. cikkének (2) bekezdésén 
alapuló engedélyei hatályban maradnak 
mindaddig, amíg azokat a felügyelő 
hatóság nem módosítja, nem váltja fel vagy 
nem helyezi hatályon kívül.

Or. en

Módosítás 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóság az 58. cikkben 
meghatározott egységességi 
mechanizmusnak megfelelően jóváhagyja
a kötelező erejű vállalati szabályokat, 
feltéve hogy azok

(1) Vállalkozáscsoportok részére egyetlen
felügyelő hatóság az 58. cikkben 
meghatározott egységességi 
mechanizmusnak megfelelően és egyetlen 
jóváhagyási okmánnyal engedélyezi a 
kötelező erejű vállalati szabályokat. E 
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szabályok lehetővé teszik a vállalatok 
közötti többszörös, Európán belüli és 
kívüli nemzetközi adattovábbításokat, 
feltéve hogy azok

Or. en

Módosítás 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 
tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára és
azok külső alvállalkozóira tekintettel 
alkalmazandók és végrehajthatók, 
beleértve az alkalmazottakat is;

Or. en

Indokolás

A felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások területén a szolgáltatók gyakran alkalmaznak 
külső alvállalkozókat az éjjel-nappali szolgáltatási és karbantartási feladatok ellátására. 
Ezért ezt a felügyelő hatóságnak el kell ismernie a kötelező erejű vállalati szabályokban.

Módosítás 792
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kifejezetten elismerik az érintettek 
érvényesíthető jogait;

b) kifejezetten elismerik az érintettek 
érvényesíthető jogait, és átláthatóak az 
érintettek számára;

Or. en



AM\923501HU.doc 57/121 PE502.174v02-00

HU

Módosítás 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozáscsoport és tagjai struktúrája 
és elérhetősége;

a) a vállalkozáscsoport és tagjai, valamint 
azok külső alvállalkozóinak struktúrája és 
elérhetősége;

Or. en

Módosítás 794
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az általános adatvédelmi elvek, 
különösen a célhoz kötöttség, az 
adatminőség, a feldolgozás jogalapja, az 
érzékeny személyes adatok feldolgozása, 
az adatbiztonságot biztosító intézkedések; 
valamint az olyan szervezetekhez irányuló 
továbbítás feltételei, amelyeket nem kötnek 
a politikák;

d) az általános adatvédelmi elvek, 
különösen a célhoz kötöttség, az 
adatminimalizálás, a korlátozott 
megőrzési idő, az adatminőség, a 
feldolgozás jogalapja, az érzékeny 
személyes adatok feldolgozása, az 
adatbiztonságot biztosító intézkedések; 
valamint az olyan szervezetekhez irányuló 
továbbítás feltételei, amelyeket nem kötnek 
a politikák;

Or. en

Módosítás 795
Amelia Andersdotter

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályokra – különösen azok
elfogadására, a (2) bekezdés b), d), e) és f) 
pontjának az adatfeldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályokra történő 
alkalmazására és az érintettek személyes 
adatai védelmének biztosítására -
vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályokra, ezeken belül az 
érintettek számára biztosított 
átláthatóságra, – és különösen e szabályok
elfogadására, a (2) bekezdés b), d), e) és f) 
pontjának az adatfeldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályokra történő 
alkalmazására és az érintettek személyes 
adatai védelmének biztosítására –
vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára csak azzal a 
feltétellel kerülhet sor, hogy:

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat hiányában, vagy 
ha a Bizottság arról határoz, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít a 41. 
cikk (5) bekezdése értelmében vett 
megfelelő védelmi szintet, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára csak azzal a 
feltétellel kerülhet sor, hogy:

Or. en
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Módosítás 797
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a továbbítást olyan nyilvántartásból 
végzik, amely az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében a nyilvánosság tájékoztatását 
szolgálja, és amely általában a 
nyilvánosság vagy bármely jogos érdekét 
igazoló személy számára betekintés 
céljából rendelkezésre áll, amennyiben az 
uniós vagy nemzeti jog által a betekintésre 
megállapított feltételek az adott esetben 
teljesülnek; vagy

g) a továbbítást olyan nyilvántartásból 
végzik, amely az uniós vagy nemzeti jog 
értelmében a nyilvánosság tájékoztatását 
szolgálja, és amely általában a 
nyilvánosság vagy bármely jogos érdekét 
igazoló személy számára betekintés 
céljából rendelkezésre áll, amennyiben az 
uniós vagy nemzeti jog által a betekintésre 
megállapított feltételek az adott esetben 
teljesülnek és az adatkezelő vagy -
feldolgozó a 34. cikknek megfelelően 
előzetesen engedélyeztette az 
adattovábbítást vagy továbbítássorozatot a 
felügyelő hatósággal;

Or. en

Módosítás 798
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások területén nem lehet minőségi különbséget tenni 
a „gyakori vagy tömeges” és a kisebb adattovábbítások között. Az a fontos, hogy meglegyenek 
a megfelelő biztosítékok.

Módosítás 800
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a feldolgozás az (1) 
bekezdés h) pontján alapul, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó különös figyelmet fordít 
az adatok jellegére, a tervezett feldolgozási 
művelet vagy műveletek céljára és 
időtartamára, valamint a kiindulási 
ország, a harmadik ország és a célország 
szerinti helyzetre, valamint szükség szerint 

törölve
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a személyes adatok védelme tekintetében 
biztosított megfelelő biztosítékokra.

Or. en

Módosítás 801
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés b), c) és h) pontja nem 
alkalmazható a hatóságok által közhatalmi 
jogosultságaik gyakorlása során végzett 
tevékenységekre.

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontja nem 
alkalmazható a hatóságok által közhatalmi 
jogosultságaik gyakorlása során végzett 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 802
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik. Ez az 
eltérés csak alkalmi adattovábbításokra 
alkalmazandó. Minden egyes esetben el 
kell végezni az adattovábbítás 
körülményeinek gondos értékelését.

Or. en

Módosítás 803
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó a 28. 
cikk szerinti dokumentációban 
dokumentálja a vizsgálatot és az e cikk (1) 
bekezdésének h) pontja szerinti, 
létrehozott megfelelő biztosítékokat, és a 
továbbításról értesíti a felügyelő 
hatóságot.

törölve

Or. en

Módosítás 804
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
Az uniós jog által nem engedélyezett 
közlés
(1) A kérelmező harmadik ország és az 
Unió vagy egy tagállama között létrejött, 
hatályban lévő kölcsönös segítségnyújtási 
szerződések és nemzetközi 
megállapodások sérelme nélkül, 
semmilyen módon nem ismerhető el és 
nem hajtható végre harmadik ország 
bíróságának vagy törvényszékének azon 
ítélete, valamint közigazgatási 
hatóságának azon határozata, amely 
valamely adatkezelő vagy –feldolgozó 
számára személyes adatok közlését írja 
elő.
(2) Ha valamely harmadik ország 
bíróságának vagy törvényszékének ítélete, 
valamint közigazgatási hatóságának 
határozata személyes adatokat közlését 
írja elő valamely adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak, az adatkezelő vagy -
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feldolgozó és – ha van – az adatkezelő 
képviselője késedelem nélkül értesíti a 
kérésről a felügyelő hatóságot, és a 34. 
cikk (1) bekezdése d) pontjának 
megfelelően beszerzi tőle az 
adattovábbításhoz szükséges előzetes 
engedélyt.
(3) A felügyelő hatóság értékeli a kért 
közlés e rendeletnek való megfelelését, és 
különösen azt, hogy a közlés szükséges-e 
és jogilag megfelel-e a 44. cikk (1) 
bekezdésének d) és e) pontjában, valamint 
(5) bekezdésében meghatározott 
előírásoknak.
(4) A felügyelő hatóság tájékoztatja az 
illetékes nemzeti hatóságot a kérésről. Az 
adatkezelő vagy -feldolgozó ezenkívül az 
érintettet is tájékoztatja a kérésről és a 
felügyelő hatóság engedélyéről.
(5) A Bizottság megállapíthatja a 
felügyelő hatóság (2) bekezdés szerinti 
értesítésének és az érintett (4) bekezdés 
szerinti tájékoztatásának 
szabványformátumát, valamint az értesítés 
és a tájékoztatás során alkalmazandó 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

E módosítás szövege egy kiszivárgott szolgálatközi konzultációs tervezetből származik. Abban 
az esetben nyújt védelmet, ha harmadik országok saját törvényeiknek saját területükön kívül 
szeretnének érvényt szerezni. Erre a védelemre azért van szükség, mert néhány harmadik 
ország törvényei megfelelő biztosítékok nélkül kötelezik személyes adatok közlésére az 
adatkezelőket. Harmadik országok hatóságai csak a kölcsönös jogi segítségnyújtási 
eljárásokon keresztül férhetnek hozzá az európai adatkezelők birtokában lévő személyes 
adatokhoz.

Módosítás 805
Paul Rübig
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Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam rendelkezik arról, 
hogy a természetes személyeket személyes 
adataik feldolgozásával kapcsolatban 
megillető alapvető jogok és szabadságok 
védelme, valamint a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlásának 
egyszerűsítése érdekében egy vagy több 
hatóság feladata, hogy e rendelet 
alkalmazását ellenőrizze és azok 
következetes alkalmazásához az Unió 
egész területén hozzájáruljon. A felügyelő 
hatóságok e célból együttműködnek a 
Bizottsággal és egymással.

(1) Minden tagállam rendelkezik arról, 
hogy a természetes és jogi személyeket 
személyes adataik feldolgozásával 
kapcsolatban megillető alapvető jogok és 
szabadságok védelme, valamint a 
személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlásának egyszerűsítése érdekében egy 
vagy több hatóság feladata, hogy e rendelet 
alkalmazását ellenőrizze és azok 
következetes alkalmazásához az Unió 
egész területén hozzájáruljon. A felügyelő 
hatóságok e célból együttműködnek a 
Bizottsággal és egymással.

Or. de

Módosítás 806
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
felügyelő hatóság saját személyzettel 
rendelkezzen, amelyet a felügyelő hatóság 
vezetése nevez ki és irányít.

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
felügyelő hatóság saját személyzettel 
rendelkezzen, amelynek kiválasztására –
különös tekintettel a személyes adatok 
védelmével összefüggésben – a feladataik 
elvégzéshez szükséges gyakorlat és 
kompetenciák alapján kerül sor, és 
amelyet a felügyelő hatóság vezetése nevez 
ki és irányít.

Or. ro

Indokolás

 A felügyelő hatóságok személyzetének kiválasztására – különös tekintettel a személyes adatok 
védelmével összefüggésben – a feladataik elvégzéshez szükséges gyakorlat és kompetenciák 
alapján kerül sor.
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Módosítás 807
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a felügyelő 
hatóság tagjait az érintett tagállam 
parlamentje vagy kormánya nevezi ki.

(1) A tagállamok előírják, hogy a felügyelő 
hatóság tagjait az érintett tagállam 
parlamentje nevezi ki.

Or. en

Módosítás 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében e rendelet alkalmazandó, az
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam
vagy régió felügyelő hatósága, ahol az e 
rendelet hatálya alá tartozó adatkezelő 
vagy -feldolgozó fő szervezete letelepedett. 
A jogviták rendezésére az 58. cikk szerinti
egységességi mechanizmussal 
összhangban kerül sor, az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt egyéb rendelkezések 
sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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



PE502.174v02-00 66/121 AM\923501HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdése 
értelmében e rendelet alkalmazandó, az 
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam 
vagy régió felügyelő hatósága, ahol az 
adatkezelő a 25. cikk értelmében uniós 
képviselőt nevezett ki.

Or. en

Módosítás 810
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a rendelet a 3. cikk (1) 
vagy (2) bekezdése értelmében ugyanazon 
vállalkozáscsoportban tevékenykedő több 
adatkezelőre és/vagy -feldolgozóra 
alkalmazandó, csak egy felügyelő hatóság 
illetékes, amelynek meghatározása az 51. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
történik.

Or. en

Módosítás 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben a rendelet a 3. cikk (1) 
vagy (2) bekezdése értelmében ugyanazon 
vállalkozáscsoporton belül tevékenykedő 
több adatkezelőre és/vagy -feldolgozóra
alkalmazandó, csak egy felügyelő hatóság 
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illetékes, amelynek meghatározása az 51. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
történik.

Or. en

Módosítás 812
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) egyeztet a tagállami intézményekkel és 
szervekkel a személyes adatok 
feldolgozásához fűződő egyéni jogok és 
szabadságok védelmével kapcsolatos 
jogalkotási és közigazgatási 
intézkedésekről;

f) egyeztet a tagállami intézményekkel és 
szervekkel a természetes és jogi személyek
a személyes adatok feldolgozásához 
fűződő jogainak és szabadságainak
védelmével kapcsolatos jogalkotási és 
közigazgatási intézkedésekről;

Or. de

Módosítás 813
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) iránymutatásokat dolgoz ki a – szükség 
esetén az Európai Adatvédelmi Testület 
szintjén összehangolt – végrehajtási 
jogkör alkalmazásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly



PE502.174v02-00 68/121 AM\923501HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság kérelemre 
valamennyi érintettnek tanácsokat ad az e 
rendelet szerinti jogaik gyakorlásával 
kapcsolatban, és e célból adott esetben 
együttműködik más tagállamok felügyelő 
hatóságaival.

(3) Az illetékes felügyelő hatóság 
kérelemre valamennyi érintettnek 
tanácsokat ad az e rendelet szerinti jogaik 
gyakorlásával kapcsolatban, és e célból 
adott esetben együttműködik más 
tagállamok felügyelő hatóságaival.

Or. en

Módosítás 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

(1) Az illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

Or. en

Módosítás 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi felügyelő hatóság vizsgálati 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

Az illetékes felügyelő hatóság vizsgálati 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

Or. en

Módosítás 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 74. cikk 
(4) bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

(3) Az illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 74. cikk 
(4) bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi felügyelő hatóság 
jogkörrel rendelkezik arra, hogy 
szankciókat alkalmazzon a közigazgatási 
szabálysértésekkel szemben, különösen a 
79. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
esetekben.

(4) Az illetékes felügyelő hatóság jogkörrel 
rendelkezik arra, hogy szankciókat 
alkalmazzon a közigazgatási 
szabálysértésekkel szemben, különösen a 
79. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
esetekben.

Or. en

Módosítás 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
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következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés, 
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
a feldolgozási műveletek várhatóan több 
tagállamban letelepedett érintettre is 
kiterjednek.

következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés, 
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
a feldolgozási műveletek várhatóan több 
tagállamban letelepedett érintettre nézve is 
hátrányos joghatásokkal járnak.

Or. en

Módosítás 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében. 
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozási 
műveletek megszüntetését vagy tilalmát 
foganatosító végrehajtási intézkedésekre

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében. 
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétesnek bizonyult
adatfeldolgozási műveletek megszüntetését 
vagy tilalmát foganatosító végrehajtási 
intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 821
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek valószínűleg több tagállambeli
érintettre hatnak ki, mindegyik szóban 
forgó tagállam felügyelő hatósága részt 
vehet – az esettől függően – a közös 
vizsgálati feladatokban, vagy a közös 
műveletekben. Az illetékes felügyelő 
hatóság felkérheti az összes említett 
tagállam felügyelő hatóságát, hogy 
vegyenek részt az adott közös vizsgálati 
feladatokban, vagy a közös műveletekben, 
valamint haladéktalanul válaszoljanak a 
felügyelő hatóság műveletekben való 
részvételre irányuló megkeresésére.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek valószínűleg több tagállambeli 
érintettre hatnak ki, mindegyik szóban 
forgó tagállam felügyelő hatósága részt 
vesz – az esettől függően – a közös 
vizsgálati feladatokban, vagy a közös 
műveletekben. Az illetékes felügyelő 
hatóság felkéri az összes említett tagállam
felügyelő hatóságát, hogy vegyenek részt 
az adott közös vizsgálati feladatokban, 
vagy a közös műveletekben, valamint 
haladéktalanul válaszoljanak a felügyelő 
hatóság műveletekben való részvételre 
irányuló megkeresésére.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi hatóságok azon kötelezettségének erősítése, hogy határon átnyúló esetekben 
működjenek együtt a társ-intézményekkel, elősegítheti annak biztosítását, hogy a kisebb 
hatóságok ne egyedül viseljék annak terhét, ha nagy vállalatok tartoznak joghatóságuk alá. 
Ezenkívül az új adatvédelmi szabványok foganatosítása kapcsán ún. „forum shopping” 
veszélyének elkerüléséhez, vagyis azon veszély elkerüléséhez is hozzájárul, hogy a vállalatok 
úgy válasszák meg letelepedési helyüket, hogy olyan adatvédelmi felügyelő hatóság 
joghatósága alá tartozzanak, amely nem rendelkezik egyedül nagyszabású vizsgálatok 
lefolytatásához szükséges kapacitással.

Módosítás 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően a felügyelő 
hatóság értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testületet és a Bizottságot az intézkedés 

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően az illetékes
felügyelő hatóság értesíti az Európai 
Adatvédelmi Testületet és a Bizottságot az 



PE502.174v02-00 72/121 AM\923501HU.doc

HU

tervezetéről. intézkedés tervezetéről.

Or. en

Módosítás 823
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően a felügyelő 
hatóság értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testületet és a Bizottságot az intézkedés 
tervezetéről.

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
illetékes hatóság általi elfogadását 
megelőzően ez a felügyelő hatóság értesíti 
az Európai Adatvédelmi Testületet és a 
Bizottságot az intézkedés tervezetéről.

Or. en

Módosítás 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan feldolgozási tevékenységekre 
vonatkozik, amelyek termékek és 
szolgáltatások más tagállamok érintettjei 
részére történő nyújtásához, vagy
viselkedésük nyomon követéséhez 
kapcsolódnak; vagy

a) olyan személyesadat-feldolgozási
tevékenységekre vonatkozik, amelyek 
termékek és szolgáltatások más tagállamok 
érintettjei részére történő nyújtásához 
kapcsolódnak, és az EGK-n kívüli 
adatkezelő vagy -feldolgozó nem nevez 
meg az EGK területén tevékenykedő 
képviselőt; vagy

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az EU-n kívüli vállalatok ösztönzése arra, hogy jelöljenek ki egy az EU 
területén működő képviselőt. Az EU-n belül letelepedett EU-n kívüli vállalatokkal szemben 
nem szabad diszkriminációt alkalmazni.



AM\923501HU.doc 73/121 PE502.174v02-00

HU

Módosítás 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lényeges hatással jár a személyes 
adatok Unión belüli szabad áramlására; 
vagy

törölve

Or. en

Módosítás 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 34. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes 
konzultáció hatálya alatt álló feldolgozási 
műveletek jegyzékének elfogadására 
irányul; vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd az előzetes konzultációról szóló 34. cikkhez fűzött módosításokat – túlzottan 
bürokratikus és innováció-ellenes a követelmény, miszerint jegyzékeket kell készíteni, 
amelyeket aztán az egységességi mechanizmus keretében kell előterjeszteni.

Módosítás 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 34. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes 
konzultáció hatálya alatt álló feldolgozási 
műveletek jegyzékének elfogadására 
irányul; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 42. cikk (2) bekezdésének c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételek 
meghatározására irányul; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 42. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti szerződéses feltételek 
engedélyezésére irányul; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 43. cikk értelmében vett kötelező erejű 
vállalati szabályok jóváhagyására irányul.

törölve

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi hatóságokat közvetlenül e rendeletnek kell felhatalmaznia arra, hogy kötelező 
vállalati szabályokat dolgozzanak ki, anélkül, hogy azokat az egységességi mechanizmus 
keretében kellene előterjeszteniük.

Módosítás 831
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 81. cikk (3) bekezdése és/vagy a 83. 
cikk (3) bekezdése értelmében kutatási 
célból engedélyezi az adatfeldolgozást. 

Or. en

Módosítás 832
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha a felügyelő hatóság nem nyújtja be a (2) 
bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha az illetékes hatóság nem nyújtja be a (2) 
bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
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vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét.

vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét.

Or. en

Módosítás 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet helyes és következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság kérheti bármely ügy 
egységességi mechanizmus keretében való 
kezelését.

(4) E rendelet helyes és következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság bármely ügy kapcsán saját 
nevében eljárva kérheti, valamely érintett 
kérésére pedig kéri az ügy egységességi 
mechanizmus keretében való kezelését.

Or. en

Indokolás

Ha olyan következetlenségek tapasztalhatók a rendelet alkalmazásával kapcsolatban, amelyek 
fenyegetést jelentenek a harmonizált végrehajtásra és hatással vannak adott érintettekre, 
ezeknek az érintetteknek biztosítani kell azt a jogot, hogy aggályaikat az egységességi 
mechanizmus keretében előterjesszék.

Módosítás 834
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elnöke elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével azonnal
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 

(6) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elnöke elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével 
indokolatlan késedelem nélkül értesíti az 
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tagjait és a Bizottságot a beérkezett 
vonatkozó információkról. Az Európai 
Adatvédelmi Testület elnöke szükség 
esetén gondoskodik a vonatkozó 
információk fordításáról.

Európai Adatvédelmi Testület tagjait és a 
Bizottságot a beérkezett vonatkozó 
információkról. Az Európai Adatvédelmi 
Testület elnöke szükség esetén 
gondoskodik a vonatkozó információk 
fordításáról.

Or. en

Módosítás 835
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elnöke elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével azonnal
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
tagjait és a Bizottságot a beérkezett 
vonatkozó információkról. Az Európai 
Adatvédelmi Testület elnöke szükség 
esetén gondoskodik a vonatkozó 
információk fordításáról.

(6) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elnöke elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével késedelem 
nélkül értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjait és a Bizottságot a 
beérkezett vonatkozó információkról. Az 
Európai Adatvédelmi Testület elnöke 
szükség esetén gondoskodik a vonatkozó 
információk fordításáról.

Or. en

Módosítás 836
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
vonatkozó információk (5) bekezdés 
szerinti megküldését követő egy héten 
belül tagjai egyszerű többségével 
meghozott saját kezdeményezésre vagy 
valamely felügyelő hatóság vagy a 
Bizottság kérésére véleményezi az ügyet. 

(7) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
vonatkozó információk (5) bekezdés 
szerinti megküldését követő egy héten 
belül tagjai egyszerű többségével 
meghozott saját kezdeményezésre vagy 
valamely felügyelő hatóság vagy a 
Bizottság kérésére véleményezi az ügyet. 
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A véleményt az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többségével 
kell elfogadni egy hónapon belül. Az 
Európai Adatvédelmi Testület elnöke 
haladéktalanul értesíti a véleményről – az 
esettől függően – az (1) és (3) bekezdésben 
említett felügyelő hatóságot, a Bizottságot 
és az 51. cikk szerint illetékes felügyelő 
hatóságot, és nyilvánosságra hozza azt.

A véleményt az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többségével 
kell elfogadni két hónapon belül. Az 
Európai Adatvédelmi Testület elnöke 
haladéktalanul értesíti a véleményről – az 
esettől függően – az (1) és (3) bekezdésben 
említett felügyelő hatóságot, a Bizottságot 
és az 51. cikk szerint illetékes felügyelő 
hatóságot, és nyilvánosságra hozza azt.

Or. en

Módosítás 837
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés szerinti, és az 51. cikk 
szerint illetékes felügyelő hatóság 
figyelembe veszi az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét, és az Európai 
Adatvédelmi Testület elnökének 
tájékoztatása vagy a vélemény beérkezését 
követő két héten belül, elektronikus úton, 
egységes formanyomtatvány segítségével 
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökét és a Bizottságot az 
intézkedéstervezet fenntartásáról vagy 
módosításáról, valamint adott esetben 
megküldi a módosított 
intézkedéstervezetet.

(8) Az (1) bekezdés szerinti illetékes 
felügyelő hatóság figyelembe veszi az 
Európai Adatvédelmi Testület véleményét, 
és az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökének tájékoztatása vagy a vélemény 
beérkezését követő két héten belül, 
elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével értesíti az 
Európai Adatvédelmi Testület elnökét és a 
Bizottságot az intézkedéstervezet 
fenntartásáról vagy módosításáról, 
valamint adott esetben megküldi a 
módosított intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59. cikk törölve
A Bizottság véleménye
(1) A kérdés 58. cikk szerinti 
felmerülésétől számított tíz héten belül, 
vagy a 61. cikk esetében legkésőbb hat 
héten belül a Bizottság e rendelet helyes 
és következetes alkalmazása érdekében 
véleményt fogadhat el az 58. vagy a 61. 
cikk értelmében felmerült kérdésekkel 
kapcsolatban.
(2) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdés értelmében véleményt fogad el, 
az érintett felügyelő hatóság a lehető 
legkiemeltebb figyelmet fordítja a 
Bizottság véleményére, és értesíti a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet arról, hogy fenntartja vagy 
módosítja-e az intézkedéstervezetet.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt 
időszakban a felügyelő hatóság nem 
fogadhatja el az intézkedéstervezetet.
(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

Or. en

Módosítás 839
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság az (1) (2) Amennyiben a Bizottság az (1) 
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bekezdés értelmében véleményt fogad el, 
az érintett felügyelő hatóság a lehető 
legkiemeltebb figyelmet fordítja a 
Bizottság véleményére, és értesíti a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet arról, hogy fenntartja vagy 
módosítja-e az intézkedéstervezetet.

bekezdés értelmében véleményt fogad el, 
az érintett felügyelő hatóság figyelmet 
fordít a Bizottság véleményére, és értesíti a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet arról, hogy fenntartja vagy 
módosítja-e az intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60. cikk törölve
Az intézkedéstervezet felfüggesztése
(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, 
vagy más módon vezet következetlen 
alkalmazáshoz, a Bizottság indokolással 
ellátott határozatban kötelezheti a 
felügyelő hatóságot az intézkedéstervezet 
elfogadásának felfüggesztésére, 
figyelembe véve az Európai Adatvédelmi 
Testületnek az 58. cikk (7) bekezdése vagy 
a 61. cikk (2) bekezdése szerinti 
véleményét, amennyiben az szükségesnek 
tűnik az alábbiak szempontjából:
a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület ellentmondó 
álláspontjainak összehangolása, 
amennyiben ez még lehetséges; vagy
b) a 62. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti intézkedés elfogadása.
(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
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haladhatja meg a 12 hónapot.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt időszakon 
belül a felügyelő hatóság nem fogadhatja 
el az intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el.
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség a területén belüli érintettek 
védelme érdekében, amennyiben fennáll a 
veszélye annak, hogy valamely érintett 
jogának érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben az 
illetékes felügyelő hatóság jogsértő 
tevékenysége vagy indokolatlan tétlensége 
miatt lényeges hátrányok merülnek fel, az 
58. cikk szerinti eljárásoktól eltérően 
azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
az illetékes felügyelő hatóságot, az 
Európai Adatvédelmi Testületet, a 
Bizottságot és az érintett adatkezelőt vagy 
adatfeldolgozót az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

Or. en

Módosítás 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, az 58. 
cikk szerinti eljárásoktól eltérően azonnal 
ideiglenes, meghatározott érvényességi 
idejű intézkedéseket fogad el. A felügyelő 
hatóság haladéktalanul értesíti az illetékes 
felügyelő hatóságot, az Európai 
Adatvédelmi Testületet és a Bizottságot az 
intézkedésekről és azok valamennyi 
indokáról.

Or. en

Módosítás 843
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság az (1) 
bekezdés szerint intézkedést hozott és 
megállapítja, hogy sürgősen szükség van 
végleges intézkedések elfogadására, 
sürgős véleményt kérhet az Európai 
Adatvédelmi Testülettől, a vélemény
indokainak és a végleges intézkedések 
sürgősségére vonatkozó indokok 
bemutatása mellett.

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság az (1) 
bekezdés szerint intézkedést hozott, sürgős 
véleményt kér az Európai Adatvédelmi 
Testülettől, a kérés indokainak és a 
végleges intézkedések sürgősségére 
vonatkozó indokok bemutatása mellett.

Or.  en
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Módosítás 844
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet helyes alkalmazásáról való 
döntés érdekében, összhangban annak 
céljaival és előírásaival, a felügyelő 
hatóságok által az 58. vagy a 61. cikk 
értelmében közölt olyan kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyek vonatkozásában a 
60. cikk (1) bekezdése szerinti 
indokolással ellátott véleményt fogadtak 
el, vagy olyan kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyek vonatkozásában egy felügyelő 
hatóság nem terjesztett elő 
intézkedéstervezetet és e felügyelő hatóság 
jelezte, hogy nem szándékozik követni a 
Bizottság 59. cikk alapján elfogadott 
véleményét;

törölve

Or. en

Módosítás 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére különösen:

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére, vagy a Bizottság, vagy 
más érintettek kérésére különösen:

Or. en
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Módosítás 846
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanáccsal látja el a Bizottságot a 
személyes adatok Unión belüli védelmével 
kapcsolatos problémák, köztük e rendelet 
bármely javasolt módosítása tekintetében;

a) tanáccsal látja el az európai 
intézményeket a személyes adatok Unión 
belüli védelmével kapcsolatos problémák, 
köztük e rendelet bármely javasolt 
módosítása tekintetében;

Or. en

Módosítás 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja 
vagy a Bizottság kérésére megvizsgál 
bármely, e rendelet alkalmazását érintő 
kérdést, valamint e rendelet következetes 
alkalmazásának elősegítése érdekében 
iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált 
módszereket dolgoz ki a felügyelő 
hatóságok számára;

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja,
a Bizottság vagy más érintett kérésére 
megvizsgál bármely, e rendelet 
alkalmazását érintő kérdést, valamint e 
rendelet következetes alkalmazásának 
elősegítése érdekében iránymutatásokat, 
ajánlásokat és bevált módszereket dolgoz 
ki a felügyelő hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 848
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) előmozdítja a felügyelő hatóságok e) előmozdítja a felügyelő hatóságok 
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közötti együttműködést és a hatékony két-
vagy többoldalú információcserét és 
gyakorlatok cseréjét;

közötti együttműködést és a hatékony két-
vagy többoldalú információcserét és 
gyakorlatok cseréjét, ideértve a közös 
műveletek és más közös tevékenységek 
összehangolását, amennyiben egy vagy 
több felügyelő hatóság kérésére ilyenről 
dönt;

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a 49. cikk d) pontja legalább négy éves intervallumban határozza meg a 
nemzeti adatvédelmi hatóságok tagjai megbízatásának időtartamát, valószínűtlen, hogy 
minden tagállam ötéves vagy annál hosszabb megbízatási időszakot fogad el; ezért a 
mandátum nemzeti szinten meghatározott időtartamát meghaladó megbízatási időtartam 
elrendelése esetén a tagok valószínűleg nem töltenék ki teljes hivatali idejüket. 
Hasonlóképpen tisztázni kell, hogy az Európai Adatvédelmi Testület elnökei megbízatásának 
időtartama nemzeti szintű funkciójukhoz kötődik.

Módosítás 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Adott esetben, az Európai 
Adatvédelmi Testület, a 66. cikkben 
meghatározott feladatai ellátása során 
konzultál az érintett felekkel, és 
lehetőséget biztosít számukra, hogy 
méltányos időn belül véleményezzék az 
intézkedéseket. Az Európai Adatvédelmi 
Testület a 72. cikk sérelme nélkül 
nyilvánosságra hozza a konzultációs 
eljárás eredményeit.

Or. en

Indokolás

A Testületnek – véleményei és beszámolói elfogadása előtt – konzultálnia kellene az érdekelt 
felekkel, és lehetőséget kellene biztosítania számukra, hogy lehetőség szerint egy méltányos 
időintervallumon belül tegyenek észrevételeket a többi szabályozási terület szempontjából.
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Módosítás 850
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Adatvédelmi Testület 
rendszeresen és megfelelő időben értesíti a 
Bizottságot tevékenységének 
eredményeiről. Éves jelentést készít a 
személyes adatok Unióban és harmadik 
országokban történő feldolgozása 
vonatkozásában a természetes személyek 
védelmének helyzetéről.

Az Európai Adatvédelmi Testület 
rendszeresen és megfelelő időben értesíti a 
Bizottságot tevékenységének 
eredményeiről. Éves jelentést készít a 
személyes adatok Unióban és harmadik 
országokban történő feldolgozása 
vonatkozásában a természetes és jogi
személyek védelmének helyzetéről.

Or. de

Módosítás 851
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elnök és az elnökhelyettes
megbízatása 5 évre szól, és megújítható.

(2) Az elnök és az elnökhelyettes 
megbízatása 5 évre szól, és megújítható. 
Felmentésük az Európai Parlament – a 
leadott szavazatok kétharmadával és 
tagjainak többségével hozott –
határozatával lehetséges.

Or. fr

Módosítás 852
Paul Rübig

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

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

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, tagsági köréből
egy vagy több érintett nevében eljárva, 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál 
jogosult a panaszemelésre, ha megítélése 
szerint az érintett személyes adatainak 
feldolgozása következtében megsértették 
annak e rendelet szerinti jogait, és ha 
legalább 80 000 EUR összegű minimális 
költségvetéssel, valamint megfelelő 
tagsági struktúrával rendelkező 
reprezentatív tagállománnyal rendelkezik.

Or. de

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a képviseleti keresetek eszközével ne éljenek vissza, és 
hogy ne kerüljön sor csupán keresetekkel foglalkozó egyesülések létrehozására, valamint az 
ügyvédi és eljárási költségek minimális mértékű fedezetének biztosítása érdekében szükség 
van a minimális pénzügyi költségvetésre és a reprezentatív tagállományra.

Módosítás 853
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor, vagy ha 
megítélése szerint valamely adatkezelő 
megszegte a 23. cikk szerinti 
kötelezettségeit.
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Or. en

Módosítás 854
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási 
jogorvoslatok – beleértve a felügyelő 
hatóságnál emelt panaszok benyújtásának 
73. cikk szerinti jogát – sérelme nélkül 
minden természetes személyt megillet a 
bírósági jogorvoslathoz való jog, ha 
megítélése szerint a személyes adatainak e 
rendelettel ellentétes feldolgozása 
következtében megsértették az e rendelet 
szerinti jogait.

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási 
jogorvoslatok – beleértve a felügyelő 
hatóságnál emelt panaszok benyújtásának 
73. cikk szerinti jogát – sérelme nélkül 
minden természetes és jogi személyt 
megillet a bírósági jogorvoslathoz való jog, 
ha megítélése szerint a személyes 
adatainak e rendelettel ellentétes 
feldolgozása következtében megsértették 
az e rendelet szerinti jogait.

Or. de

Módosítás 855
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó elleni 
eljárást az adatkezelő vagy -feldolgozó 
telephelye szerinti tagállam bírósága előtt 
kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
közhatalmi jogkörét gyakorló hatóság.

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó elleni 
eljárást az adatkezelő vagy -feldolgozó 
telephelye szerinti tagállam bírósága előtt 
kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
közhatalmi jogkörét gyakorló hatóság. Az 
eltérés nem alkalmazandó harmadik 
országok hatóságaira.

Or. en
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Módosítás 856
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó elleni 
eljárást az adatkezelő vagy -feldolgozó 
telephelye szerinti tagállam bírósága előtt 
kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
közhatalmi jogkörét gyakorló hatóság.

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó elleni 
eljárást az adatkezelő vagy -feldolgozó 
telephelye szerinti tagállam bírósága előtt, 
vagy az érintett szokásos tartózkodási helye 
szerinti tagállam bírósága előtt lehet 
megindítani, kivéve, ha az adatkezelő 
valamely tagállam közhatalmi jogkörét 
gyakorló hatósága.

Or. en

Módosítás 857
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. 
cikk szerinti jogokat egy vagy több érintett 
nevében gyakorolni. A 77. cikk szerinti 
igényeket nem a 73. cikk (2) bekezdése 
szerinti szerveknek, szervezeteknek vagy 
egyesületeknek kell benyújtaniuk.

Or. en

Módosítás 858
Paul Rübig

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

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

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

Or. de

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a képviseleti keresetek eszközével ne éljenek vissza, és 
hogy ne kerüljön sor csupán keresetekkel foglalkozó egyesülések létrehozására, valamint az 
ügyvédi és eljárási költségek minimális mértékű fedezetének biztosítása érdekében szükség 
van a minimális pénzügyi költségvetésre és a reprezentatív tagállományra.

Módosítás 859
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 860
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 

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

– például félelemből vagy időveszteségből 
adódó – nem pénzügyi kárt szenvedett, az 
elszenvedett károkért az adatkezelővel 
vagy -feldolgozóval szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en

Módosítás 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A felelősséget továbbra is az adatkezelőnek kell viselnie, ahogy az jelenleg az irányelvben 
szerepel. Az adatkezelő áll közvetlen kapcsolatban az érintettekkel, és ő tartozik velük 
szemben felelősséggel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó rendszerint a szerződéses 
feltételekben határozza meg az azokra az esetekre vonatkozó felelősségi viszonyokat, 
amelyekben az adatfeldolgozó nem az adatkezelő kérésének megfelelően jár el.

Módosítás 862
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en

Módosítás 863
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért. Vállalkozáscsoport 
esetén az egész csoport egyetlen gazdasági 
jogalanyként tartozik felelősséggel.

Or. en

Módosítás 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár teljes 
összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vesz részt, minden 
adatkezelő egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért, amennyiben a közös 
adatkezelők vonatkozó felelősségét nem 
állapították meg a 24. cikk szerinti jogi 
rendelkezésekben.

Or. en
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Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a közös adatkezelők szerződéses feltételekben állapítsák meg a rájuk 
vonatkozó felelősséget, ezáltal jelezve saját szerepüket és közvetlen vagy közvetett 
kapcsolatukat az érintettekkel. Az egyetemleges felelősség csak akkor lenne alkalmazandó a 
közös adatkezelőkre, ha korábban a 24. cikk szerint nem állapították meg az őket terhelő 
felelősségek és kötelezettségek körét.

Módosítás 865
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár teljes 
összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vesz részt, minden 
adatkezelő egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért.

Or. en

Módosítás 866
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

(3) Az adatkezelő részben vagy egészben 
mentesülhet e felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt okozó eseményért nem felelős.

Or. en

Módosítás 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

(3) Az adatkezelő részben vagy egészben 
mentesülhet e felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a kárt okozó eseményért 
nem felelős.

Or. en

Módosítás 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a természetes vagy 
jogi személy felelősségének szintjére és az 

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

jogsértéssel keletkezett kár vagy jelentős 
veszély mértékére, a természetes vagy jogi 
személy felelősségének szintjére és az e 
személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére. Míg e szankciók 
megállapításakor bizonyos mértékig 
mérlegelhetők a fenti körülmények és 
más, az adott helyzetre jellemző tények, az 
adminisztratív szankciók eltérő 
alkalmazása az egységességi 
mechanizmusnak megfelelően 
felülvizsgálat tárgyát képezheti.

Or. en

Módosítás 870
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE502.174v02-00 96/121 AM\923501HU.doc

HU

adatvédelmi hatóság indokolt esetben 
felhatalmazást kap arra, hogy előírja 
adatvédelmi tisztviselő kijelölését, ha a 
szerv, szervezet vagy egyesület nem kívánt 
adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szándékos vagy felelőtlen jogsértések jelentősebb 
büntetést vonjanak maguk után, mint a csupán gondatlanságból fakadóak, ami által 
biztosítható a büntetésnek a jogsértő magatartással való arányossága, és hogy a legsúlyosabb 
büntetésekkel csupán a legsúlyosabban jogsértő magatartást sújtsák.

Módosítás 871
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 872
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli
figyelmeztetés bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása.

Or. en



PE502.174v02-00 98/121 AM\923501HU.doc

HU

Módosítás 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 876
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 5%-át, azzal szemben, aki 
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szándékosan vagy gondatlanságból: szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív szankcióknak – alapvető jogaink védelme érdekében – visszatartó erejűnek 
kell lenniük.

Módosítás 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(1) A tagállamok, amennyiben szükséges, 
annak érdekében határozhatnak meg 
kivételeket vagy eltéréseket a II. fejezet 
szerinti általános alapelvekre, az érintettek 
III. fejezet szerinti jogaira, a IV. fejezet 
szerinti adatkezelőre és -feldolgozóra, a 
személyes adatok harmadik országokba 
vagy nemzetközi szervezetekhez irányuló, 
V. fejezet szerinti továbbítására, a VI. 
fejezet szerinti független felügyelő 
hatóságokra, valamint a VII. fejezet 
szerinti együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

Or. en

Módosítás 878
Angelika Niebler
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Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

A médiaszabadság az adatvédelmi jog keretében történő kialakítása nem „csupán” a 
közvetlen újságírói munkát érinti. Az újságírói kutatótevékenység veszélybe kerülne, ha a 
szolgálati utakkal, az informátorok díjazásával és ehhez hasonlókkal kapcsolatos adatok 
külső fél tudomására jutnának.

Módosítás 879
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
sajtó képviselőivel, szerzőkkel és 
művészekkel, érintettekkel és civil 
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társadalmi szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően iránymutatást ad 
arra vonatkozóan, hogy mikor lehet 
szükség ilyen kivételek vagy eltérések 
megállapítására.

Or. en

Módosítás 880
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
Személyes adatok feldolgozása és a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve
A hatóságok és állami szervek az általuk 
kezelt iratokban szereplő személyes 
adatokat a hivatalos iratokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó 
tagállami jogszabályokkal összhangban 
közölhetik, amely biztosítja az egyensúlyt 
a személyes adatok védelméhez való jog és 
a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve között.

Or. en

Indokolás

Alapvetően fontos annak biztosítása, hogy a közügyek nyilvános felügyeletét ne akadályozzák 
indokolatlanul az adatvédelmi szabályok. Amint az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk 
szerinti munkacsoport és a FRA véleményeiből kitűnik, a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvét garantálni kell.

Módosítás 881
Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
A hatóságok és állami szervek birtokában 
lévő iratokban szereplő személyes 
adatokat a hivatalos iratokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó 
tagállami jogszabályokkal összhangban 
közölhetik, amely biztosítja az egyensúlyt 
a személyes adatok védelméhez való jog és 
a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve között.

Or. en

Indokolás

Alapvetően fontos annak biztosítása, hogy a közügyek nyilvános felügyeletét ne akadályozzák 
indokolatlanul az adatvédelmi szabályok. Amint az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk 
szerinti munkacsoport és a FRA véleményeiből kitűnik, a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvét garantálni kell, nem csupán preambulumbekezdésben, hanem a rendelet 
valamely cikkében.

Módosítás 882
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 883
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 884
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, hogy 
biztosítsák annak a tagállami 
jogszabályokban meghatározott feladatát.

Or. en

Módosítás 885
Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 887
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Indokolás

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Módosítás 889
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
szabályozzák a személyes adatok 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozását.

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés szerint elfogadott nemzeti jogi 
rendelkezésekről, és bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

Or. en

Módosítás 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és a 6. cikk 
(2) bekezdése és a 9. cikk (2) 
bekezdésének i. pontja szerinti 
tudományos célú feldolgozására csak akkor 
kerülhet sor, ha:

Or. en

Indokolás

A 83. cikk független jogalapot hoz létre a személyes adatok tudományos célú feldolgozására, 
amennyiben a cikkben meghatározott feltételek teljesülnek. Ez a módosítás egyértelműsíti, 
hogy a személyes adatok feldolgozásának 6. és 9. cikk szerinti jogalapját (pl. az érintett 
beleegyezése) ez továbbra sem érinti, és a kutatók a 83. cikk (1) bekezdése helyett azokra a 
személyesadat-feldolgozásra vonatkozó rendelkezésekre támaszkodhatnak.

Módosítás 891
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet keretein belül, az e rendelet 
8. és 9. cikkének hatálya alá tartozó 
adatkategóriákba nem tartozó személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

Or. en

Módosítás 892
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet sérelme nélkül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

Or. en

Módosítás 893
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos célú feldolgozására csak akkor 
kerülhet sor, ha:

Or. en

Módosítás 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos célú feldolgozására csak akkor 
kerülhet sor, ha:

Or. en

Módosítás 895
Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e célokat másként nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;

törölve

Or. en

Módosítás 896
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e célokat másként nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;

a) e célokat ésszerűen nem lehet elérni
olyan adatfeldolgozással, amely nem vagy 
már nem teszi lehetővé az érintett 
azonosítását;

Or. en

Módosítás 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatok további történelmi, 
statisztikai és tudományos célú 
feldolgozása nem tekintendő az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
összeegyeztethetetlennek, ha:
a) az adatfeldolgozásra e rendelet 
feltételei és biztosítékai vonatkoznak; és
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b) az adatfeldolgozás megfelel minden 
más vonatkozó jogszabálynak.

Or. en

Módosítás 898
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kizárólag a (3) bekezdés szerinti 
kivételek mellett, az e rendelet 8. és 9. 
cikkének hatálya alá tartozó 
adatkategóriákba sorolt adatok 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
kutatási célú feldolgozására a 4. cikk (8) 
bekezdésével összhangban kizárólag az 
érintettek beleegyezésével kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 899
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az azonosított vagy azonosítható 
érintettre vonatkozó információhoz való 
hozzáférést biztosító adatot az egyéb 
adatoktól elkülönítve tárolják, feltéve, 
hogy e célok ilyen módon 
megvalósíthatóak.

törölve

Or. en
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Módosítás 900
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A tagállamok kivételesen jelentős 
közérdeket szolgáló kutatások esetében 
jogszabályban írhatják elő a (2) 
bekezdésben meghatározott, kutatáshoz 
való hozzájárulás követelménye alóli 
kivételeket, ha az adott kutatás másként 
nem kivitelezhető. A szóban forgó 
adatokat anonim módon vagy a lehető 
legnagyobb mértékben álnevesítve kell 
feldolgozni, és minden lehetséges 
intézkedést meg kell hozni az érintettek 
újraazonosításának megelőzése 
érdekében. Az ilyen adatfeldolgozást az e 
rendelet 34. cikkének (1) bekezdésével és a 
VII. fejezet 2. szakasza szerinti 
egységességi mechanizmussal 
összhangban előzetesen engedélyeztetni 
kell a megfelelő nemzeti felügyelő 
hatósággal vagy hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 901
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatok további történelmi, 
statisztikai és tudományos célú 
feldolgozása nem tekintendő az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
összeegyeztethetetlennek, ha:
a) az adatfeldolgozásra e rendelet 
feltételei és biztosítékai vonatkoznak; és
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b) az adatfeldolgozás megfelel minden 
más vonatkozó jogszabálynak.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának a 83. cikkhez történő kapcsolásával ez a módosítás 
egyértelművé teszi, hogy a történelmi, statisztikai és tudományos kutatási célok a jogalkotó 
szándéka szerint nem összeegyeztethetetlen célok.

Módosítás 902
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet, és különösen e cikk 
keretein belül, a tagállamok egyedi 
szabályozást fogadhatnak el a 
tudományos kutatási, és különösen a 
közegészségügyi kutatási célú 
személyesadat-feldolgozás 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A tagállami szintű adatvédelmi szabályok közegészségügyi kutatások terén is összetettek és 
árnyaltak. A tagállami jogalkotókat fel kell hatalmazni az olyan közegészségügyi kutatások 
etikai felülvizsgálatára vonatkozó konkrét intézkedések fenntartására vagy elfogadására, 
amelyek lefolytatásához nincs szükség az érintettek beleegyezésére. A tagállami szintű etikai 
felülvizsgálat garanciát nyújt az érintetteknek, hogy személyes adataik kutatási célú 
felhasználása és újrafelhasználása az adott időpontban összhangban van a társadalmi 
értékekkel.

Módosítás 903
Marita Ulvskog

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

(2) A történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatást végző szervek 
kizárólag akkor hozhatják nyilvánosságra 
vagy tehetik más módon közzé a személyes 
adatokat, ha:

törölve

a) az érintett a 7. cikkben meghatározott 
feltételek szerint hozzájárult;
b) a személyes adatok nyilvánosságra 
hozatala a kutatási eredmények 
bemutatása vagy a kutatás megkönnyítése 
céljából szükséges, amennyiben az érintett 
érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai 
nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel 
szemben; vagy
c) az érintett nyilvánosságra hozta az 
adatokat.

Or. en

Módosítás 904
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatást végző szervek 
kizárólag akkor hozhatják nyilvánosságra 
vagy tehetik más módon közzé a személyes 
adatokat, ha:

(2) A történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatást végző szervek 
kizárólag a 4. cikk (8) bekezdésével 
összhangban, az érintettek 
hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra 
vagy tehetik más módon közzé a személyes 
adatokat.

Or. en

Módosítás 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a személyes adatok feldolgozása teljes 
egészében anonim és/vagy álnéven 
szereplő adatokat tartalmazó, összevont 
jelentések létrehozása céljából történik.

Or. en

Indokolás

Az ilyen jelentések célja nem az egyének azonosítása vagy visszakeresése. Az ilyen jelentések 
létrehozása során az egyének adatait anonim módon gyűjtik össze, amely így semmilyen 
hatással sincs a magánéletre. Összevont jelentések például a webanalitikai beszámolók.

Módosítás 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
célból akkor továbbíthat személyes 
adatokat harmadik országnak vagy 
nemzetközi szervezetnek, ha:
a) e célokat másként nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;
b) a címzett nem rendelkezik ésszerű 
hozzáféréssel olyan adatokhoz, amelyek 
lehetővé tennék az információ azonosított 
vagy azonosítható érintettekhez való 
hozzárendelését; és
c) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adatok címzettje közötti szerződéses 
feltételek megtiltják az érintettek 
újraazonosítását, és az e cikkben 
megállapított feltételekkel és 
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biztosítékokkal összhangban korlátozzák 
az adatfeldolgozást.

Or. en

Indokolás

A tudományos kutatási célból továbbított, kódolt adatok címzettje nem rendelkezik az 
érintettek újraazonosításához szükséges eszközzel, és e módosítás értelmében nincs 
hozzáférése a kódok feloldásához, valamint szerződés tiltja számára az érintettek 
újraazonosítását. Ez a módosítás formába önti azt az eljárást, amely ésszerűen biztosítja, 
hogy a kódolt adatok harmadik országbeli címzettek általi újraazonosítása ne legyen 
lehetséges és ne történjen meg, miközben lehetővé teszi az ilyen adatok további akadályok 
nélküli továbbítását.

Módosítás 907
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 908
Amelia Andersdotter

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

83a. cikk
Büntetőítéletekre vonatkozó adatok 

feldolgozása a pénzügyi bűncselekmények 
megelőzése céljából

E rendelet keretein belül és a 9. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjával összhangban, az 
adatkezelők 9. cikk (2) bekezdése b) pontja 
szerinti meghatározott jogainak 
gyakorlása céljából, ha a 9. cikk (2) 
bekezdésének g) pontja szerinti közérdekű 
feladat feltétele teljesül, a személyes 
adatok büntetőítéletekre vonatkozó vagy 
biztonsági intézkedésekhez kapcsolódó 
feldolgozása engedélyezett, amennyiben 
megfelelő intézkedésekkel biztosítják az 
érintettek alapvető jogainak és 
szabadságainak védelmét, valamint ha az 
adatfeldolgozás célja igazolhatóan 
jelentős mértékben eltér az e rendelet 21. 
cikkének d) pontjában korábban már 
megállapított kivételtől, továbbá 
a) ha pénzügyi bűncselekmények 
hatóságok általi megelőzését, kivizsgálását 
vagy felderítését segíti; vagy
b) ha határokon átnyúló pénzügyi 
bűncselekmények megelőzésével 
foglalkozó hatóságok munkáját 
támogatja,
valamint, ha – a fenti esetekben és az 
illetékes adatvédelmi hatóság előzetes 
jóváhagyása birtokában – az érintett 
korábbi hozzájárulása alapján történik, 
akár e hozzájárulás esetleges 
visszavonását követően is, a 17. cikk 
szerinti törléshez való jog sérelme nélkül. 
Ha az adatkezelő beszerezte az illetékes 
hatóság ilyen típusú adatfeldolgozásra 
vonatkozó engedélyét, erről az érintettet a 
14. cikk szerinti kötelezettségeknek 
megfelelően tájékoztatja. Ilyen 
körülmények között a helyesbítéshez való 
jogot kell alkalmazni.
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Or. en

Indokolás

A hatóságok rendelkeznek a bűncselekmények kivizsgálására vonatkozó hatáskörökkel. Nem 
volna bölcs arra használni az adatvédelmi rendeletet, hogy eltérjünk attól az alapelvtől, mely 
szerint a bűnügyi nyomozások és a bűncselekmények elleni küzdelem a hatóságok feladata.

Módosítás 909
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
különös szabályokat hozhatnak a felügyelő 
hatóságok 53. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálati jogkörének meghatározására a 
nemzeti jog vagy valamely illetékes 
nemzetközi szervezet szabályai értelmében 
szakmai titoktartás vagy más, ezzel azonos 
titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló 
adatkezelők vagy -feldolgozók 
tekintetében, amennyiben azok a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
titoktartási kötelezettség közötti egyensúly 
biztosítása érdekében szükségesek és 
arányosak. E szabályokat csak azokra a 
személyes adatokra kell alkalmazni, 
amelyeket az adatkezelő vagy -feldolgozó 
e titoktartási kötelezettség keretében 
végzett tevékenysége során szerzett vagy 
kért.

(1) E rendelet sérelme nélkül a tagállamok 
különös szabályokat hozhatnak a felügyelő 
hatóságok 53. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálati jogkörének meghatározására a 
nemzeti jog vagy valamely illetékes 
nemzetközi szervezet szabályai értelmében 
szakmai titoktartás vagy más, ezzel azonos 
titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló 
adatkezelők vagy -feldolgozók 
tekintetében, amennyiben azok a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
titoktartási kötelezettség közötti egyensúly 
biztosítása érdekében szükségesek és 
arányosak. E szabályokat csak azokra a 
személyes adatokra kell alkalmazni, 
amelyeket az adatkezelő vagy -feldolgozó 
e titoktartási kötelezettség keretében 
végzett tevékenysége során szerzett vagy 
kért.

Or. en

Módosítás 910
Silvia-Adriana Ţicău

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

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
különös szabályokat hozhatnak a felügyelő 
hatóságok 53. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálati jogkörének meghatározására a 
nemzeti jog vagy valamely illetékes 
nemzetközi szervezet szabályai értelmében 
szakmai titoktartás vagy más, ezzel azonos 
titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló 
adatkezelők vagy -feldolgozók 
tekintetében, amennyiben azok a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
titoktartási kötelezettség közötti egyensúly 
biztosítása érdekében szükségesek és 
arányosak. E szabályokat csak azokra a 
személyes adatokra kell alkalmazni, 
amelyeket az adatkezelő vagy -feldolgozó 
e titoktartási kötelezettség keretében 
végzett tevékenysége során szerzett vagy 
kért.

(1) E rendelet sérelme nélkül a tagállamok 
különös szabályokat hozhatnak a felügyelő 
hatóságok 53. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálati jogkörének meghatározására a 
nemzeti jog vagy valamely illetékes 
nemzetközi szervezet szabályai értelmében 
szakmai titoktartás vagy más, ezzel azonos 
titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló 
adatkezelők vagy -feldolgozók 
tekintetében, amennyiben azok a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
titoktartási kötelezettség közötti egyensúly 
biztosítása érdekében szükségesek és 
arányosak. E szabályokat csak azokra a 
személyes adatokra kell alkalmazni, 
amelyeket az adatkezelő vagy -feldolgozó 
e titoktartási kötelezettség keretében 
végzett tevékenysége során szerzett vagy 
kért.

Or. en

Módosítás 911
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállamban 
egyházak, illetve vallásos szervezetek vagy 
közösségek a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat 
alkalmaznak a személyek 
adatfeldogozással kapcsolatos védelme 
tekintetében, a létező szabályok tovább 
alkalmazhatók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák a rendelettel.

(1) Amennyiben egy tagállamban 
egyházak, illetve vallásos szervezetek vagy 
közösségek a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat 
alkalmaznak a természetes és jogi
személyek adatfeldolgozással kapcsolatos 
védelme tekintetében, a létező szabályok 
tovább alkalmazhatók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák a rendelettel.

Or. de
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Módosítás 912
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e 
rendelet VI. fejezetével összhangban.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházakat és 
vallási szervezeteket független felügyelő 
hatóság felügyeli, e rendelet VI. fejezetével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 913
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (3) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (9) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.
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Or. fr

Módosítás 914
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet nem határoz meg kiegészítő 
kötelezettséget természetes vagy jogi 
személyek tekintetében az Unión belüli 
nyilvános hírközlési hálózatokon keresztül 
történő nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatással összefüggésben 
feldolgozott személyes adatok esetében, 
olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek
a 2002/58/EK irányelvben szereplő azonos 
célkitűzésekkel bíró különös 
kötelezettségek hatálya alá tartoznak.

(1) E rendelet nem alkalmazandó, 
amennyiben a 2002/58/EK irányelv 
rendelkezik az adatfeldolgozásról.

Or. en

Módosítás 915
Franck Proust

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése hatályát veszti.

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése, 2. cikkének b) és c) pontja, 4. 
cikkének (3), (4) és (5) bekezdése, 
valamint 6. és 9. cikke hatályát veszti.

Or. fr

Módosítás 916
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés



AM\923501HU.doc 121/121 PE502.174v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése hatályát veszti.

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése hatályát veszti. Ez a 
2002/58/EK irányelv többi részét nem 
érinti.

Or. en

Módosítás 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság által elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és 
végrehajtási aktusokat a Parlamentnek és 
a Tanácsnak minden második évben 
értékelnie kell.

Or. en


