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Módosítás 72
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A belső piac működéséből eredő 
gazdasági és társadalmi integráció 
lényegesen megnövelte a határokon 
keresztüli tevékenységeket. Az Unión belül 
megnövekedett a gazdasági és a társadalmi, 
az állami és a piaci szereplők közötti 
adatcsere. A tagállamok nemzeti hatóságai 
az uniós jog értelmében kötelesek
feladataik ellátása vagy egy másik 
tagállam hatósága nevében történő 
fellépés érdekében együttműködni és 
személyes adatokat cserélni.

Or. en

Módosítás 73
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyors technológiai fejlődés és a 
globalizáció új kihívások elé állította a 
személyes adatok védelmét. Az 
adatmegosztás és -gyűjtés mértéke 
ugrásszerűen megnőtt. A technológia a 
magánvállalatok és a hatóságok számára 
minden eddiginél nagyobb mértékben teszi 
lehetővé, hogy tevékenységük ellátása 
érdekében személyes adatokat 

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

használjanak fel. Az egyének egyre 
nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra 
és tesznek globális szinten elérhetővé 
személyes információkat. A technológia 
egyaránt megváltoztatta a gazdaságot és a 
társadalmi életet, ami szükségessé tette az 
Unión belüli szabad adatáramlás és a 
harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek részére történő biztonságos 
adattovábbítás egyszerűbbé tételét, 
valamint a személyes adatok legmagasabb
szintű védelmének biztosítását.

Or. en

Módosítás 74
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással – nyilatkozattal vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel –, amely lehetővé 
teszi az érintett nyilatkozatára vagy 
egyértelmű beleegyező aktusára alapozva 
az érintett kívánságának önkéntes, 
kifejezett és tájékozott kinyilvánítását, 
biztosítva azt, hogy az egyének tudatában 
legyenek annak, hogy személyesadat-
feldolgozáshoz adják beleegyezésüket, 
beleértve az internetes honlap látogatása 
során egy négyzet megjelölését és bármely 
egyéb nyilatkozatot vagy beleegyezést, 
amely egyértelműen jelzi ezzel 
összefüggésben az érintett hozzájárulását 
személyes adatainak tervezett 
feldolgozásához. Ez nem érinti a 
2002/58/EK irányelv szerinti kifejezett 
hozzájárulást a feldolgozáshoz, ami
böngésző vagy más alkalmazás megfelelő 
beállításával adható meg. A hozzájárulás 
lehetővé tesz minden olyan feldolgozási 
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Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek. 
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 75
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 76
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) Az adatkezelő és/vagy -feldolgozó
Unión belüli fő szervezetének helyét 
objektív feltételek alapján kell kijelölni, és 
annak magában kell foglalnia a feldolgozás 
céljára, feltételeire és módjára vonatkozó 
fő döntéseket meghatározó, adatokkal 
kapcsolatos tevékenység tényleges, tartós 
jellegű gyakorlását. E feltétel az 
adatkezelőkre és -feldolgozókra egyaránt 
vonatkozik, azonban független attól, hogy 
a személyesadat-feldolgozásra ténylegesen 
ezen a helyen kerül-e sor. A személyes 
adatok feldolgozásához vagy a feldolgozási 
tevékenységekhez kapcsolódó technikai 
eszközök és technológiák jelenléte és 
használata önmagában nem hoz létre ilyen 
fő szervezetet, ezért nem meghatározó 
feltétel a fő szervezet helye szempontjából.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a szöveg az adatkezelőt és -feldolgozót egyaránt tekintetbe vegye, mivel így jön 



AM\920534HU.doc 7/225 PE500.695v01-00

HU

létre az összhang és a jogi egyértelműség a kritériumok alkalmazása tekintetében.

Módosítás 77
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 78
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
8., 12. és 28. cikkének, valamint az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezmény 8. és 11. 
cikkének megfelelően óvni kell a 
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munkavállalók személyes – főként a 
politikai irányultsághoz, szakszervezeti 
tagsághoz és tevékenységhez hasonló, 
érzékeny – adatait, és azokat semmiképp 
sem használhatják fel vállalkozások arra, 
hogy egyes munkavállalókat olyan 
„feketelistákra” helyezzenek, amelyeket 
más vállalkozásoknak továbbítanak azzal 
a céllal, hogy bizonyos munkavállalókat 
hátrányosan megkülönböztessenek.

Or. de

Módosítás 79
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás nem jelent 
érvényes jogalapot, amennyiben az egyén 
nem rendelkezik egyéni és szabad 
választással, és később nem tagadhatja meg 
vagy vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását. A hozzájárulás akkor sem 
biztosít jogalapot az adatfeldolgozáshoz, 
ha az érintett más módon nem férhet 
hozzá egyenértékű szolgáltatásokhoz. Az 
alapértelmezett beállítások, köztük az 
előre bejelölt négyzetek, a hallgatás vagy 
egy szolgáltatás igénybevétele nem jelent 
hozzájárulást. Hozzájárulás kizárólag 
jogszerű, azaz célját tekintve nem túlzott 
mértékű adatfeldolgozáshoz szerezhető be. 
Az aránytalanul nagymértékű 
adatfeldolgozás hozzájárulás
beszerzésével nem igazolható.

Or. en
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Indokolás

Ez a kiegészítés azokat a helyzeteket hivatott kiküszöbölni, amikor az adatkezelők 
egyértelműen aránytalan adatfeldolgozáshoz próbálnak hozzájárulást szerezni. Ez megnyitja 
a szabályozók és a bírák számára annak lehetőségét, hogy ne csupán a tisztességes eljárás, 
hanem inkább az anyagi méltányosság kérdését vitassák meg. Az eljárási szabályok mögé 
tekintés az általános szerződési jogban is megtalálható, ahol az olyan elvek mint a 
„jóhiszeműség”, az ésszerűség és a méltányosság, alapvetően alkalmazandók a felek közötti 
jogviszonyra olyan esetekben, amikor a szerződés egyes konkrét feltételeiről kiderül, hogy 
sértik ezen elveket.

Módosítás 80
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A hozzájárulás nem hoz létre érvényes 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására, amennyiben egyértelmű 
kiegyensúlyozatlanság áll fenn az érintett 
és az adatkezelő között. Ez különösen 
fennáll, ha az érintett függő viszonyban 
van az adatkezelőtől, többek között, amikor 
a munkavállaló személyes adatait a 
munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel, vagy amikor 
egy adatkezelő bizonyos termékek vagy 
szolgáltatások tekintetében jelentős piaci 
erővel rendelkezik, és e termékeket vagy 
szolgáltatásokat személyes adatok 
feldolgozásához való hozzájárulás fejében 
kínálja, vagy amikor a szolgáltatási 
feltételekben bekövetkező egyoldalú vagy 
nem feltétlenül szükséges változás nem 
hagy más lehetőséget az érintettnek, mint 
hogy elfogadja a változást vagy lemondjon 
egy olyan online forrásról, amelyre 
jelentős időt fordított. Amennyiben az 
adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll fenn 
kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
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ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 81
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának 
jogalapját, e jogi indokolás nem 
alkalmazható a hatóságok által feladataik 
ellátása során végzett feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 82
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 83
Tadeusz Zwiefka

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 84
Tadeusz Zwiefka

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Minden személyt megillet a 
vonatkozásában gyűjtött adatokhoz való 
hozzáférés joga, valamint e jog egyszerű 
gyakorlása az adatfeldolgozás 
jogszerűségének megállapíthatósága és 
ellenőrzése érdekében. Ezért minden 
érintett számára biztosítani kell a jogot 
ahhoz, hogy megismerje elsősorban az 
adatfeldolgozás céljait, időtartamát, az 
adatok címzettjeit, az adatok 

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

meghatározásának kritériumairól, az 
adatok címzettjeit, az adatok 
feldolgozásának logikáját, valamint azt, 
hogy az ilyen adatfeldolgozás, legalábbis 
amennyiben az profilalkotásra épül, milyen 
következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve az üzleti titkokat 
vagy szellemi tulajdont és különösen a 
szoftvert védelemben részesítő szerzői 
jogot. E megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

Or. pl

Módosítás 85
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez és „a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez”, 
amennyiben az ilyen adatok megőrzése 
nem felel meg e rendeletnek. Az 
érintetteknek különösen ahhoz van joga, 
hogy személyes adataikat töröljék, és ne 
dolgozzák fel akkor, ha az adatokra azok 
gyűjtése vagy más módon való 
feldolgozása céljának tekintetében már 
nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 
rájuk vonatkozó személyes adatok 
feldolgozását, vagy ha személyes adataik 
feldolgozása egyébként nem áll 
összhangban e rendelettel. Ez a jog 
különösen akkor lényeges, ha az érintett 
gyermekként adta hozzájárulását, amikor 
nem volt teljes mértékben tisztában a 

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

feldolgozás kockázataival, később pedig el 
akarja távolítani az ilyen személyes 
adatokat, különösen az internetről. 
Mindazonáltal az adatok továbbra is 
visszatarthatóak, ha ez történelmi, 
statisztikai, összesítési vagy tudományos 
kutatási célokból, a közegészségügy 
területén közérdekből, egészségügyi 
adatok egészségügyi célból történő 
feldolgozásához vagy a 
véleménynyilvánítás jogának 
gyakorlásához szükséges, ha jogszabály
előírja, vagy ha az adat feldolgozásának 
korlátozása indokoltabb a törlésénél.

Or. en

Indokolás

Az érintett alapvető érdeke, hogy ahhoz, hogy egész életében a legjobb ellátást és kezelést 
kapja, teljes körű nyilvántartást vezessenek egészségügyi adatairól. A személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez való jog nem alkalmazható, ha az adatok feldolgozása – a 81. 
cikk a) pontjában foglaltaknak megfelelően – egészségügyi célból történik.

Módosítás 86
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(55) A saját adataik feletti ellenőrzés és a 
hozzáférési jog gyakorlásának további 
erősítése érdekében az érintetteknek joga 
van az őket érintő adatokról széles körben 
elterjedt elektronikus formátumban is
másolatot kérni. Az érintettnek lehetősége 
van a rendelkezésre bocsátott adatok 
továbbítására is, az egyik automatizált 
alkalmazástól – például a közösségi 
hálózatról – a másikhoz.
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teljesítése keretében bocsátotta az 
automatizált feldolgozó rendszer 
rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 87
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(55) A saját adataik feletti ellenőrzés és a 
hozzáférési jog gyakorlásának további 
erősítése érdekében az érintetteknek joga 
van a személyes adatok elektronikus úton 
történő feldolgozása során az őket érintő 
adatokról térítésmentesen, elektronikus, 
interoperábilis és strukturált, széles körben 
elterjedt formátumban másolatot kérni. Az 
érintettnek lehetősége van a rendelkezésre 
bocsátott adatok továbbítására is, az egyik 
automatizált alkalmazástól – például a 
közösségi hálózatról – a másikhoz. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok 
szolgáltatásaik nyújtásához nem tehetik 
kötelezővé a szóban forgó adatok 
átadását. A közösségi hálózatokat a lehető 
legnagyobb mértékben ösztönözni kell az 
adatok olyan módon való tárolására, ami 
az érintettek számára lehetővé teszi a 
hatékony adathordozhatóságot.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 88
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(58) Minden természetes személyt megillet 
a jog, hogy ne legyen automatizált 
adatfeldolgozási eszközökkel végzett 
profilalkotáson alapuló intézkedés alanya, 
amely e természetes személlyel 
kapcsolatban joghatást keletkeztet, vagy 
jelentős mértékben érinti ezt a természetes 
személyt. A tényleges hatások 
intenzitásának összehasonlíthatónak kell 
lenniük a joghatásokkal, hogy e 
rendelkezés hatálya alá tartozzanak. Ez 
nem érvényes a kereskedelmi 
kommunikációval kapcsolatos 
intézkedésekre, például az 
ügyfélkapcsolat-kezelés vagy az 
ügyfélszerzés területére. Mindazonáltal az 
automatizált adatfeldolgozási eszközökkel 
végzett profilalkotáson alapuló 
intézkedések, amelyek egy természetes 
személlyel kapcsolatban joghatást 
keletkeztetnek, vagy jelentős mértékben 
érintenek egy természetes személyt,
megengedhetőek akkor, ha azt jogszabály 
kifejezetten előírja, ha valamely szerződés 
megkötése vagy telesítése során végzik, 
vagy ha az érintett hozzájárult. Az ilyen 
feldolgozásra minden esetben megfelelő 
biztosítékok mellett kerülhet sor, beleértve 
az érintett külön tájékoztatását és az emberi 
beavatkozás kérésének jogát, és az ilyen 



AM\920534HU.doc 17/225 PE500.695v01-00

HU

intézkedés nem vonatkozhat gyermekekre.

Or. en

Módosítás 89
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(58) Minden érintettet megillet a jog, hogy 
ne legyen automatizált adatfeldolgozási 
eszközökkel végzett profilalkotáson 
alapuló intézkedés alanya, amely e 
természetes személy alapvető jogaival és 
szabadságaival kapcsolatban kedvezőtlen 
joghatást keletkeztet, vagy jelentős 
mértékben negatívan érinti az érintettet. 
Az ilyen intézkedések mindazonáltal 
megengedhetőek akkor, ha azt jogszabály 
kifejezetten előírja, ha valamely szerződés 
megkötése vagy telesítése során végzik, 
vagy ha az érintett hozzájárult. Az ilyen 
feldolgozásra minden esetben megfelelő 
biztosítékok mellett kerülhet sor, beleértve 
az érintett külön tájékoztatását és az emberi 
beavatkozás kérésének jogát, és az ilyen 
intézkedés nem vonatkozhat gyermekekre.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azt sugallja, hogy minden profilalkotás negatív 
következményekkel jár, miközben egyes profilalkotásoknak számos pozitív hatása lehet, köztük 
a szolgáltatások javítása vagy hasonló ügyfelek számára történő testre szabása.

Módosítás 90
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(58) Minden természetes személyt megillet 
a jog, hogy ne legyen automatizált 
adatfeldolgozási eszközökkel végzett 
profilalkotáson alapuló intézkedés alanya. 
Bármely ilyen intézkedés mindazonáltal 
megengedhető akkor, ha azt jogszabály 
kifejezetten előírja, ha valamely szerződés 
megkötése vagy telesítése során végzik, 
vagy ha az érintett hozzájárult. Az ilyen 
feldolgozásra minden esetben megfelelő 
biztosítékok mellett kerülhet sor, beleértve 
az érintett külön tájékoztatását és az emberi 
beavatkozás kérésének jogát, és az ilyen 
intézkedés nem vonatkozhat gyermekekre. 
Az ilyen feldolgozás – függetlenül attól, 
hogy szándékos-e – kifejezetten nem 
eredményezheti az érintettek faji vagy 
etnikai hovatartozás, politikai vélemény, 
vallási vagy világnézeti meggyőződés, 
szakszervezeti tagság vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetését. Figyelemmel a 
megkülönböztetés veszélyére, az ilyen 
feldolgozás igen ritka jellemzők 
előrejelzésére nem használható.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 91
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hatékony adatvédelemhez szükséges, hogy a szervezetek kellően dokumentált ismeretekkel 
rendelkezzenek adatfeldolgozási tevékenységükről, az összes adatfeldolgozási művelet 
dokumentálása azonban aránytalanul nagy terhet ró a szervezetekre. Bürokratikus igények 
kielégítése helyett a dokumentálás célját abban kell meghatározni, hogy segítse az 
adatkezelők és -feldolgozók kötelezettségeinek teljesítését.
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Módosítás 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

Or. pl

Módosítás 93
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 94
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
82 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82) A Bizottságnak hasonlóképpen 
felismerheti, hogy az adott harmadik 
ország, vagy valamely harmadik ország 
régiója vagy adatfeldolgozó ágazata, illetve 
valamely nemzetközi szervezet nem képes 
megfelelő adatvédelmi szintet nyújtani. 
Ennek következtében a személyes 
adatoknak az említett harmadik országba 
történő továbbítását meg kell tiltani. Ebben 
az esetben rendelkezni kell a Bizottság és 
ilyen harmadik országok vagy nemzetközi 
szervezetek közötti konzultációkra 
vonatkozó eljárásokról.

(82) A Bizottság hasonlóképpen 
felismerheti, hogy az adott harmadik 
ország, vagy valamely harmadik ország 
régiója vagy adatfeldolgozó ágazata, illetve 
valamely nemzetközi szervezet nem képes 
megfelelő adatvédelmi szintet nyújtani. 
Ennek következtében a személyes 
adatoknak az említett harmadik országba 
történő továbbítását meg kell tiltani. A 
tiltás azon országokra is vonatkozik, 
amelyek tekintetében az Európai Bizottság
már megállapította a megfelelőség 
hiányát. Ebben az esetben rendelkezni kell 
a Bizottság és ilyen harmadik országok 
vagy nemzetközi szervezetek közötti 
konzultációkra vonatkozó eljárásokról.

Or. en

Módosítás 95
József Szájer
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Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
121 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121a) E rendelet lehetővé teszi a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvének figyelembevételét a 
rendelettel megállapított rendelkezések 
alkalmazása során. A hatóság vagy állami 
szerv birtokában lévő dokumentumokban 
található személyes adatokat a szóban 
forgó hatóság vagy szerv azon tagállam 
jogszabályaival összhangban közölheti, 
amelynek joghatósága alá tartozik. A 
szóban forgó jogszabályok összeegyeztetik 
a személyes adatok védelméhez való jogot 
a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Or. en
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Módosítás 97
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
121 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121a) E rendelet lehetővé teszi a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvének figyelembevételét a 
rendelettel megállapított rendelkezések 
alkalmazása során. A hatóság vagy állami 
szerv birtokában lévő dokumentumokban 
található személyes adatokat a szóban 
forgó hatóság vagy szerv azon tagállam 
jogszabályaival összhangban közölheti, 
amelynek joghatósága alá tartozik. A 
szóban forgó jogszabályok összeegyeztetik 
a személyes adatok védelméhez való jogot 
a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy az adatvédelmi szabályok indokolatlanul ne akadályozzák a közügyek 
nyilvános felügyeletét. Ahogyan az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk alapján létrehozott 
munkacsoport és az FRA véleményei is kimondják, a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvét garantálni kell.

Módosítás 98
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 

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

személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kell elfogadni így különösen a 
gyermek hozzájárulásával kapcsolatos 
szempontok és feltételek meghatározása; 
az egyértelműen túlzó kérelmek 
feltételeinek megállapítása és az érintett 
jogainak gyakorlására vonatkozó díjak; az 
érintett tájékoztatására és a hozzáférési 
jogra vonatkozó szempontok és 
követelmények; az adatkezelő feladataira 
vonatkozó szempontok és követelmények 
és a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem; az adatfeldolgozó; a 
dokumentációra és a feldolgozás 
biztonságára vonatkozó szempontok és 
követelmények; az adatvédelmi tisztviselő 
kinevezése és feladatai; a tanúsítási 
mechanizmusok szempontjai és 
követelményei; a kötelező erejű vállalati 
szabályok útján való továbbítás 
szempontjai és követelményei; a 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozás, 
valamint a történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
tekintetében. Kiemelten fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka folyamán 
megfelelő egyeztetéseket folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.
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továbbítás eltérései; a közigazgatási 
szankciók; az egészségügyi célú 
feldolgozás; a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozás, valamint a történelmi, 
statisztikai és tudományos kutatási célú 
feldolgozás tekintetében. Kiemelten fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
folyamán megfelelő egyeztetéseket 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en

Módosítás 99
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó egységes 
eljárások és űrlapok; az érintett 
tájékoztatására vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; a 
hozzáférési jogra és az adathordozási 
jogra vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatkezelőnek a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem és a 
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok; az adatfeldolgozás
biztonságára vonatkozó sajátos előírások; a 

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a gyermekek 
személyes adatainak feldolgozására 
vonatkozó egységes űrlapok; az érintettek 
jogainak gyakorlására vonatkozó egységes 
eljárások és űrlapok; az érintett 
tájékoztatására vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; a 
hozzáférési jogra vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatkezelőnek a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem és a 
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok; az adatfeldolgozás 
biztonságára vonatkozó sajátos előírások;
az előzetes engedélyezésre és előzetes 
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személyes adatok megsértésének felügyelő 
hatóság részére történő bejelentésére és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlésére vonatkozó egységes 
formátumok és eljárások; az adatvédelmi 
hatásvizsgálat szabványai és eljárásai; az 
előzetes engedélyezésre és előzetes 
konzultációra szolgáló 
formanyomtatványok és eljárások; a 
tanúsítás technikai szabványai és 
mechanizmusai; a harmadik ország vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek45

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

konzultációra szolgáló 
formanyomtatványok és eljárások; a 
tanúsítás technikai szabványai és 
mechanizmusai; a harmadik ország vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet által biztosított 
megfelelő védelmi szint; az uniós jog által 
nem engedélyezett közlések; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek; az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek45

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

Or. en

Módosítás 100
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. es

Indokolás

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter personal, 
la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la idea de que 
existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la Unión; y 
siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean aplicables a 
ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme tanto para 
unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico parcial, 
separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente necesarias 
para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar el núcleo 
esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del sistema de 
protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Módosítás 101
Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az illetékes hatóságok által a rájuk 
bízott hivatalos statisztikák elkészítése és 
terjesztése érdekében végzett 
adatfeldolgozás;

Or. es

Indokolás

A válaszadók terheinek csökkentése érdekében a nemzeti statisztikai hivatalok és a Bizottság 
számára lehetővé kell tenni az érintett közigazgatási rendszerekhez kapcsolódó 
nyilvántartásokhoz való ingyenes hozzáférést és felhasználást, amennyiben ez az európai 
statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükséges.
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Módosítás 102
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) amelyet anonimmá tettek.

Or. en

Indokolás

Az anonim adatok természetükből adódóan nem minősülnek személyes adatoknak.

Módosítás 103
Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az illetékes hatóságok által a választói 
névjegyzék elkészítéséhez végzett 
adatfeldolgozás.

Or. es

Indokolás

A válaszadók terheinek csökkentése érdekében a nemzeti statisztikai hivatalok és a Bizottság 
számára lehetővé kell tenni az érintett közigazgatási rendszerekhez kapcsolódó 
nyilvántartásokhoz való ingyenes hozzáférést és felhasználást, amennyiben ez az európai 
statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükséges.

Módosítás 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 105
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „érintett”: azonosított természetes vagy
jogi személy; az azonosított személy az a 
személy, aki az adatkezelő vagy más 
természetes vagy jogi személy által ésszerű 
módon, túlzott költségfelhasználás, időbeli 
igénybevétel vagy aránytalan mértékű 
intézkedés nélkül közvetlen vagy közvetett 
módon azonosítható;

Or. pl

Módosítás 107
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 pont



PE500.695v01-00 32/225 AM\920534HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A megfelelő védelem biztosítása érdekében fontos, hogy a „személyes adat” és az „érintett” 
fogalmát ne túlzottan leszűkítve határozzák meg. A rendeletnek egyértelműen vonatkoznia kell 
azon adatokra, amelyek a puszta „elkülönítést” lehetővé teszik, és egyértelművé kell tenni, 
hogy az online azonosítók az esetek túlnyomó részében személyes adatnak tekintendők. Mivel 
a technológia állandóan fejlődik, az anonimizálás visszafejtésére irányuló kísérletek is egyre 
kifinomultabbá válnak. A „személyes adat” és az „érintett” fogalmának tág értelmű 
meghatározása fontos a jövő kihívásaival összhangban álló védelem szempontjából.

Módosítás 108
Klaus-Heiner Lehne

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „álnéven szereplő adat”: olyan 
személyes adat, amelyet úgy gyűjtöttek, 
módosítottak vagy egyéb módon dolgoztak 
fel, hogy önmagában nem rendelhető 
hozzá egy érintetthez további adatok 
felhasználása nélkül, amelyekre különálló 
és elkülöníthető technikai és szervezeti 
adatkezelés vonatkozik a hozzá nem 
rendelhetőség biztosítása érdekében;
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Or. en

Módosítás 109
Marielle Gallo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „álnéven szereplő adat”: olyan 
személyes adat, amelyet úgy gyűjtöttek,
módosítottak vagy egyéb módon dolgoztak 
fel, hogy önmagában nem rendelhető 
hozzá egy érintetthez további adatok 
felhasználása nélkül, amelyekre különálló 
és elkülöníthető technikai és szervezeti 
adatkezelés vonatkozik a hozzá nem 
rendelhetőség biztosítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 110
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „adatfeldolgozás”: a személyes 
adatokon vagy adatállományokon 
automatikus vagy nem automatikus 
módon végzett bármely művelet vagy 
műveletek összessége, azaz gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, strukturálás, 
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
visszakeresés, betekintés, felhasználás, 
közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel révén, 
összehangolás vagy összekapcsolás, 
zárolás, törlés, illetve megsemmisítés;

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 111
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 112
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 113
Marielle Gallo
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 114
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hozzájárulás megszerzésére irányuló folyamat, azaz az érintett tájékoztatására vonatkozó 
mechanizmus – amit az érintett reakciója követ – a megállapodás kialakításának 
alapmechanizmusa, ebben az esetben személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. A közös 
európai adásvételi jog által is alkalmazott, bevált terminológia beépítésével a szöveg 
egyszerűsödne, a hozzájárulás szilárd, elfogadott alapra való helyezése biztonságot 
eredményezne, és a gyakorlatban nehezen alkalmazható megkülönböztetéseket elkerülnék.
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Módosítás 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Or. pl

Módosítás 116
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 117
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

10. „genetikai adat”: egy azonosított vagy 
azonosítható személy örökletes jellemzőire 
vagy azok módosulására vonatkozó, 
nukleinsavas elemzéssel szerzett 
információk;

Or. en

Indokolás

A tervezetben szereplő fogalommeghatározás túl tág, és olyan öröklött jellemzőket, mint a 
haj- és szemszín, a fokozottabban védendő különleges adatok kategóriájába sorolna. A 
javasolt változtatás a meglévő nemzetközi normákon alapszik.

Módosítás 118
Tadeusz Zwiefka

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. „fő szervezet”: az adatkezelő 
vonatkozásában – azon adatkezelőket is 
beleértve, amelyek egyben adatfeldolgozók 
is – a letelepedés azon helye az Unióban, 
ahol a személyes adatok védelmére 
vonatkozó politikát meghatározzák, 
figyelembe véve – különösen 
vállalatcsoport esetében – a szervezet 
másokra gyakorolt meghatározó 
befolyását, a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályok és az adatvédelem 
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összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. A feldolgozó 
vonatkozásában a „fő szervezet” a központi 
ügyvezetés helye az Unióban;

szempontjából releváns szabályok 
végrehajtását; amennyiben a személyes 
adatok feldolgozásának céljaira, feltételeire 
és módjaira vonatkozó fő döntéseket nem 
az Unióban hozzák meg, a fő szervezet az a 
hely, ahol az Unióban létrehozott 
adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. Azon feldolgozó 
vonatkozásában, amely nem adatkezelő is 
egyben, a „fő szervezet” a központi 
ügyvezetés helye az Unióban; a 
vállalkozás vagy vállalkozáscsoport 
tájékoztatja az illetékes hatóságot a fő 
szervezet kijelöléséről;

Or. en

Módosítás 119
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. „fő szervezet”: a vállalkozás vagy 
vállalkozáscsoport – amely akár 
adatkezelő vagy -feldolgozó is lehet – által 
az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmus figyelembevételével, többek 
között az alábbi opcionális objektív 
kritériumok alapján meghatározott hely:

1. egy vállalkozáscsoport európai 
központjának helye;

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 120
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. adatkezelő vagy -feldolgozó „fő 
szervezete”: a letelepedés azon helye az 
Unióban, ahol a személyes adatok
védelmére vonatkozó szakpolitikát 
kialakítják, figyelembe véve a szóban 
forgó szervezeti helynek az egyéb helyekre 
gyakorolt domináns hatását, különösen 
vállalatcsoportok esetében, a személyes 
adatok védelmére vonatkozó vagy az 
adatvédelem szempontjából releváns 
szabályok végrehajtásában; amennyiben a 
személyes adatok feldolgozásának céljaira, 
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tevékenységeket végzik. A feldolgozó 
vonatkozásában a „fő szervezet” a 
központi ügyvezetés helye az Unióban;

feltételeire és módjaira vonatkozó fő 
döntéseket nem az Unióban hozzák meg, a 
fő szervezet az a hely, ahol az Unióban 
létrehozott adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben a fő 
feldolgozási tevékenységeket végzik;

Or. fr

Módosítás 121
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. „fő szervezet”: az a hely, ahol az 
adatkezelő, az adatfeldolgozó vagy a 
vállalatcsoport székhelye található az 
Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket 
meghozzák. Az adatkezelő, az 
adatfeldolgozó vagy a vállalatcsoport 
kijelöli az adatvédelmi szabályok betartása 
szempontjából irányadó fő szervezetet, és 
tájékoztatja erről az érintett nemzeti 
felügyelő hatóságot. A nemzeti felügyelő 
hatóság a fő szervezet kijelölésével 
kapcsolatos egyet nem értés esetén kérheti 
az európai adatvédelmi testület 
véleményét és iránymutatását.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében a fogalommeghatározásnak az adatkezelőre, az 
adatfeldolgozóra és a vállalatcsoportokra egyaránt vonatkoznia kell. A vállalatok számos 
esetben több különböző tagállamban működnek, és az adatvédelmi szabályok betartása 
szempontjából irányadó fő szervezetüket nekik maguknak kell kijelölniük.
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Módosítás 122
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. „fő szervezet”: az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó vonatkozásában egyaránt, 
az Unióban található hivatalos székhely, 
amennyiben itt hozzák az intézményre, 
vállalkozásra vagy vállalkozáscsoportra 
vonatkozó fő döntéseket, vagy ettől eltérő 
esetben, a bejegyzett székhely;

Or. es

Indokolás

A fő szervezet meghatározásához alkalmazott szempontok nem a legmegfelelőbbek, mivel a 
fogalmat a személyes adatok feldolgozásának céljaira, feltételeire és módjaira vonatkozó fő 
döntésekkel kapcsolják össze.Megfelelőbb volna egy olyan meghatározás, amely egy 
intézmény azon hivatalos intézményi, vagy egy vállalkozás vagy vállalkozáscsoport azon 
bejegyzett székhelyére vonatkozik, ahol az intézmény, vállalat vagy vállalatcsoport fő 
döntéseit meghozzák.

Módosítás 123
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 19 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „hivatalos statisztikák”: mennyiségi 
és minőségi, összesített és reprezentatív 
információk, amelyek egy kollektív 
jelenséget jellemeznek egy adott 
népességben;

Or. es

Módosítás 124
Marielle Gallo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „illetékes felügyelő hatóság”: az 
adatkezelő vagy -feldolgozó adatkezelő 
tevékenységének ellenőrzése terén – az 51. 
cikk (2) bekezdésével összhangban –
kizárólagos hatáskörrel rendelkező 
felügyelő hatóság.

Or. fr

Módosítás 125
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. „választói névjegyzék”: a szavazásra 
jogosultak személyes adataira, lakó- és 
tartózkodási helyére vonatkozó 
információk;

Or. es
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Módosítás 126
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 19 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19c. „az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások”: a szolgáltatást 
igénybe vevő egyéni kérelmére, távolról, 
elektronikus úton nyújtott szolgáltatások, 
amelyek esetében a szolgáltatás eredetileg 
történő elküldése és célállomásán való 
fogadása, adatok feldolgozására 
(beleértve a digitális tömörítést is) és 
tárolására szolgáló elektronikus 
berendezés útján történik, valamint annak 
elküldése, továbbítása és fogadása teljes 
egészében vezetéken, rádión, optikai vagy 
egyéb elektromágneses eszköz útján 
történik.

Or. es

Módosítás 127
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 128
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A módosítás célja az egyértelműsítés, egyszerűsítés és a nagyobb hatékonyság.

Módosítás 129
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pontosak és naprakész állapotban kell 
azokat tartani; minden ésszerű intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
hibás személyes adatok, tekintettel 
feldolgozásuk céljaira, haladéktalanul 
törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

d) pontosak és – amennyiben szükséges –
naprakész állapotban kell azokat tartani; 
minden ésszerű intézkedést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy a hibás személyes 
adatok, tekintettel feldolgozásuk céljaira, 
haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre 
kerüljenek;

Or. es
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Indokolás

A módosítás célja az egyértelműsítés, egyszerűsítés és a nagyobb hatékonyság.

Módosítás 130
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 131
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Azt is lehetővé kell tenni, hogy egészségügyi célból – a 81. cikkben meghatározott feltételekkel 
– hosszabb ideig tároljanak személyes adatokat.

Módosítás 132
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a 
83. cikkben foglaltak sérelme nélkül;

Or. es
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Indokolás

A személyes adatok történelmi, statisztikai vagy tudományos kutatási célú feldolgozásával 
kapcsolatos valamennyi kérdéssel a 83. cikkben kell foglalkozni.

Módosítás 133
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) feldolgozása az adatkezelő felelősségére 
történik, akinek minden feldolgozási 
művelet tekintetében biztosítania és 
igazolnia kell az e rendelet 
rendelkezéseivel való összhangot.

törölve

Or. es

Indokolás

Az adatkezelő felelőssége önmagában véve nem alapelve, hanem sokkal inkább 
következménye az adatok feldolgozásának.

Módosítás 134
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő feldolgozásához;

a) az érintett szabadon és tudatosan 
hozzájárulását adta személyes adatainak 
egy vagy több konkrét célból történő 
feldolgozásához;

Or. it

Módosítás 135
Eva Lichtenberger
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, 
ha az érintett gyermek. Ez nem 
alkalmazható a hatóságok által feladataik 
ellátása során végzett feldolgozásra.

törölve

Or. en

Indokolás

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. Moreover, 
the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to divergences 
in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. Points (a) to 
(e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be removed as 
a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would encourage 
controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even though it 
could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would make it 
harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked,
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Módosítás 136
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
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jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható 
a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható 
a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra. Nem alkalmazható 
továbbá azon adatfeldolgozásokra, 
amelyek egy vagy több, e bekezdésben 
említett egyéb indokon alapulnak.

Or. en

Módosítás 137
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható 
a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy 
azon harmadik fél jogszerű érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, akinek az 
adatokat eljuttatják, kivéve, ha ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek 
az érintett olyan érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai, amelyek személyes 
adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek. Ez nem 
alkalmazható a hatóságok által feladataik 
ellátása során végzett feldolgozásra.

Or. es

Módosítás 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható 
a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható 
a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra. E rendelkezés nem
alkalmazható továbbá az e bekezdés egy 
vagy több egyéb pontján alapuló 
adatfeldolgozások esetében sem.

Or. pl

Módosítás 139
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy „jogi kötelezettség” nem terjed ki a hazai 
pénzügyi szabályzatra vagy magatartási szabályzatokra, amelyek alapvető jelentőségűek a 
csalás megelőzése és felderítése szempontjából, kiemelten fontosak az adatkezelők számára és 
az érintettek védelme érdekében.
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Módosítás 140
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) kizárólag álnéven szereplő adatokat 
dolgoznak fel.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 141
Françoise Castex

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai adatvédelmi testületnek meg 
kell határoznia a további feldolgozás 
általános kritériumainak listáját, 
amelyeknek összeegyeztethetőnek kell 
lenniük a személyes adatok gyűjtésének 
eredeti céljával. 

Or. en

Módosítás 142
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A követelményeknek ebben az esetben nem csupán a tagállami jogszabályoknak, hanem az 
uniós jognak is eleget kell tennie.

Módosítás 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés f) pontjában említett 
esetben az adatkezelő egyértelműen és 
külön tájékoztatja az érintettet az ilyen 
feldolgozásról. Az adatkezelő ismerteti és 
közzéteszi azokat az indokokat, amelyek 
arra a meggyőződésre vezették, hogy jogos 
érdeke elsőbbséget élvez az érintett 
alapvető jogaival és szabadságaival 
szemben.

Or. pl

Módosítás 144
Klaus-Heiner Lehne

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

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

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

Or. en

Indokolás

A hivatkozásban az (1) bekezdés f) pontjának is szerepelnie kell, hiszen ellenkező esetben 
szigorúbb feltételek vonatkoznának a további feldolgozásra, mint a személyes adatok 
gyűjtésére.

Módosítás 145
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

A Bizottság számára az (5) bekezdésben biztosított felhatalmazás túlságosan általános 
érvényű, mivel a rendelet lényegi elemeit érinti. Ezeket az elemeket ebben a rendeletben kell 
kifejteni.
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Módosítás 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 147
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

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

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől. Különösen 
az információs társadalmi 
szolgáltatásokkal összefüggésben az 
érintett hozzájárulása elektronikus úton is 
beszerezhető.

Or. pl

Módosítás 149
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét. Amennyiben a személyes
adatok feldolgozása az adatkezelők azon 
képességének alapvető fontosságú eleme, 
hogy egy szolgáltatás nyújtása során 
megfelelő biztonságot garantáljanak az 
érintett számára, a hozzájárulás 
visszavonása következtében a 
szolgáltatásnyújtás megszűnhet.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 150
Tadeusz Zwiefka

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az érintett visszavonja 
hozzájárulását, az adatkezelő 
megtagadhatja a további 
szolgáltatásnyújtást az érintett részére, ha 
az adatfeldolgozás nélkülözhetetlen e 
szolgáltatás nyújtásához vagy e 
szolgáltatás jellegének biztosításához.

Or. pl

Módosítás 151
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

törölve

Or. es

Indokolás

Nem szükséges külön rendelkezésben megerősíteni, hogy a szabad akaratból történő 
hozzájárulás a megállapított jogkövetkezményekkel járhat; elegendő a jogügyletekre 
vonatkozó általános szabályokra hivatkozni.

Módosítás 152
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 153
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha olyan jelentős 
egyenlőtlenség áll fenn az érintett és az 
adatkezelő helyzete között, amely 
akadályozza a hozzájárulás szabadon 
történő megadását.

Or. en

Indokolás

Fokozott jogbiztonságra volt szükség, mivel számos olyan helyzet létezik, amikor jelentős 
egyenlőtlenség áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például munkaviszony, orvos és 
beteg közötti viszony stb. esetén. Ebben az esetben a hozzájárulás megadásakor a szabadság 
hiányát kell a középpontba állítani.
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Módosítás 154
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a személyes adatok 
gyűjtésének és feldolgozásának kizárólag 
üzleti célja van, az érintett számára 
pénzügyi ellentételezést kell fizetni a 
feldolgozáshoz való hozzájárulás fejében. 
Az érintett nem mondhat le ezen 
ellentételezéshez való jogáról.

Or. it

Módosítás 155
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az érintett számára a személyes adatai 
üzleti célú feldolgozásához való 
hozzájárulásáért meghatározott pénzügyi 
ellentételezés összegének, valamint 
kifizetése jellegének és módjának 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. it

Módosítás 156
Rebecca Taylor

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

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

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozásához általában szükséges, hogy
a gyermek szülője vagy gyámja ahhoz 
hozzájáruljon, vagy azt engedélyezze. A 
hozzájárulás megszerzése megfelelő 
formájának azon kell alapulnia, hogy az 
adatok mennyisége és típusa, valamint a 
feldolgozás jellege milyen veszélyt jelent a 
gyermekre nézve. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

Or. en

Indokolás

Mérlegelni kell, hogy megvan-e az egyensúly a gyűjtött adatok szintje és a gyermekre 
gyakorolt veszély között, például az olyan egyszerű információcsere esetében, mint a 
hírlevelekre való feliratkozás. Ez a bizottsági javaslat számos gyermeket kizárhat az 
információs társadalomból, mivel azt feltételezi, hogy minden szülő teljes mértékben 
figyelemmel kíséri gyermeke tevékenységeit, ami nem mindig van így. A szülői hozzájárulás 
elengedhetetlen, amikor kiterjedt kapcsolattartás történik a gyermekkel, mindazonáltal a 
fokozatos megközelítést mérlegelni kell.

Módosítás 157
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára. Az ellenőrizhető 
hozzájárulás megszerzésére irányuló 
módszerek nem eredményezhetik olyan 
személyes adatok további feldolgozását, 
amelyekre egyébként nem volna szükség.

Or. en

Módosítás 158
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 159
Rebecca Taylor

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

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

Or. en

Indokolás

Gyermekvédelmi ügyekben nem mindig áll az érintett érdekében, ha szüleik vagy gyámjuk 
hozzáfér az adataikhoz, és ennek tükröződnie kell a szövegben. Egyes tagállamokban a 13 év 
alatti egyének hozzájárulhatnak orvosi kezelésükhöz, ha az értékelés szerint képesek meghozni 
ezt a döntést.

</Amend>

Módosítás 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra és tevékenységre
utaló személyes adatok, valamint a 
genetikai adatok, az egészségügyi adatok 
vagy a szexuális életre, büntetőítéletekre, 
illetve az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozása. Ez kiterjed különösen 
a munkavállalók – például szakszervezeti 
tevékenységük vagy biztonsági és 
egészségvédelmi képviselői 
szerepvállalásuk miatti –
feketelistázásának megelőzését célzó 
garanciákra.
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Or. en

Indokolás

További előírásokra van szükség ahhoz, hogy a személyes adatok ne legyenek felhasználhatók 
az érintettel szemben a munkaviszonnyal összefüggésben. Ezenkívül fontos kiemelni, hogy a 
dolgozók személyes adataihoz való hozzáférést szakszervezeti tagságuk tekintetében, de 
ugyanígy az általuk kifejtett szakszervezeti tevékenységek tekintetében is meg kell akadályozni.

Módosítás 161
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek jogi
követelések megállapításához, 
gyakorlásához vagy védelméhez 
szükségesek; vagy

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek bármely 
bírósági vagy közigazgatási eljárás során 
felmerülő követelések megállapításához, 
gyakorlásához vagy védelméhez 
szükségesek; vagy;

Or. es

Indokolás

A szöveget ki kell bővíteni annak tisztázása érdekében, hogy az ilyen jellegű adatok 
feldolgozására a bármely bírósági vagy közigazgatási eljárás során felmerülő követelések 
megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében sor kerülhet.

Módosítás 162
József Szájer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan uniós 
jogszabály vagy nemzeti jogszabály 
alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan nemzetközi 
egyezmény alapján, amelynek az Unió 
vagy valamely tagállam szerződő fele, 
illetve olyan uniós vagy nemzeti 
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elő; jogszabály alapján, amely az érintett jogos 
érdekének biztosítására megfelelő 
intézkedéseket ír elő;

Or. en

Módosítás 163
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az adatfeldolgozás történelmi, 
statisztikai, vagy tudományos kutatási 
célból szükséges, a 83. cikk szerinti 
feltételek és biztosítékok mellett; vagy

i) az adatfeldolgozás történelmi, 
statisztikai, vagy tudományos kutatási 
célból, valamint a természetes leszármazás 
a büntetőeljárást megelőző hivatalos vagy 
közigazgatási vizsgálat során történő 
megállapítása érdekében szükséges, a 83. 
cikk szerinti feltételek és biztosítékok 
mellett; vagy:

Or. es

Módosítás 164
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 

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

vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű vagy 
részleges nyilvántartás.

Or. es

Indokolás

Valamennyi ilyen jellegű – akár teljes körű, akár részleges – nyilvántartást hatósági 
ellenőrzés mellett kell vezetni.

Módosítás 165
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

A (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás túlságosan általános érvényű, mivel lehetővé teszi a 
Bizottság számára e rendelet alapvető szempontjainak meghatározását egy, a kérdéses adatok 
szempontjából különösen kényes területen. Következésképpen megfelelőbb volna e 
szempontokat magában a rendeletben kifejteni.

Módosítás 166
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk 



PE500.695v01-00 66/225 AM\920534HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat
felhasználni annak érdekében, hogy 
pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy 
megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

Or. fr

Módosítás 167
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében átlátható és 
könnyen hozzáférhető politikákkal kell 
rendelkeznie.

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében az 
átláthatóság és a hozzáférhetőség 
szempontjait figyelembe véve kell 
működnie. E célból a fenti szempontokat 
az érintettek tudomására hozott 
szakpolitikák segítségével el is terjesztheti.

Or. es

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza az átláthatóság és hozzáférhetőség alapelvét, ugyanakkor nem 
csorbítja a rendelet lapján kidolgozott egyedi szakpolitikák kialakításának lehetőségét.

Módosítás 168
Antonio López-Istúriz White

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

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

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést az érintett részére érthető 
formában, lehetőség szerint minél 
világosabb és közérthetőbb nyelven 
nyújtja. Ez utóbbira kiemelt figyelmet kell 
fordítani a kifejezetten gyermekeknek 
szóló tájékoztatások esetében.

Or. es

Indokolás

Az érintettek részére kétségtelenül érthető formában, világos és közérthető nyelven kell 
tájékoztatást nyújtani. Ugyanakkor az érintettek befogadóképességéhez igazított nyelvezettel 
kapcsolatos előírás túlzásnak bizonyulhat, amely széles körben nehezen kivitelezhető.

Módosítás 169
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az adatkezelő biztosítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatást, valamint az érintettek 
13. cikkben és 15–19. cikkben említett 
jogainak gyakorlását. Az adatkezelő 
különösen a 13. cikkben és a 15–19. 
cikkben említett tevékenységek iránti 
kérelmek megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
szükségesnek bizonyul, e tájékoztatás 
egésze szakpolitikák vagy eljárási 
kézikönyvek formájában biztosítható, ezen 
információk megértésének és 
alkalmazásának elősegítése érdekében.

Or. es
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Indokolás

A lényeg, a tájékoztatás rendelkezésre állása és a jogok gyakorlásának biztosítása. Ennek 
fényében, egyes intézmények – méretüknél fogva vagy összetettségük miatt – előírhatnak 
pontosan meghatározott eljárásokat annak érdekében, hogy az érintettek élhessenek kérdéses 
jogaikkal, míg más, kisebb vagy egyszerűbb felépítésű szervezeteknél nincs szükség ilyen 
eljárásokra, vagy elegendő, ha röviden tájékoztatják az érdekelteket arról, hogy mi a 
teendőjük. 

Módosítás 170
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított 40 naptári napon belül 
tájékoztatja az érintettet arról, hogy történt-
e a 13. cikk és a 15–19. cikk szerinti 
intézkedés, valamint szolgáltatja a kért 
információt. E határidő meghosszabbítható, 
ha több érintett gyakorolja jogait, aminek 
következtében nagy mennyiségű és 
rendkívül nagyszámú kérelmet nyújtanak 
be, és együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Az adatkezelőnek azonban 
a lehető leghamarabb teljesítenie kell a 
kérelmeket, és kérésre indokolnia kell a 
szóban forgó meghosszabbítást a 
felügyelő hatóság felé. Ezt a tájékoztatást 
írásban kell nyújtani, vagy – amennyiben 
lehetséges – az adatkezelő hozzáférést 
biztosíthat egy biztonságos online 
platformhoz, ahol közvetlen hozzáférést 
bocsátanak az érintett rendelkezésére a 
saját személyes adataihoz.  Amennyiben 
az érintett a kérést elektronikus formában 
terjeszti elő, az információt elektronikus 
formában kell megadni, kivéve, ha az 
érintett eltérően igényli, vagy az 
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információ ebben a formában nem áll 
rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A díj eltörlése az adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmek számának növekedéséhez vezethet, 
ami a rövid határidővel együtt súlyos terhet ró a vállalatokra, valamint a különböző 
szervezetekre és állami szervekre. Az adatok nem minden esetben hozzáférhetők elektronikus 
másolatban, és e kötelezettség beépítése tovább súlyosbítaná az adminisztratív terheket. Az 
adatkezelők számára engedélyezni kell, sőt ösztönözni kell őket arra, hogy az adatokat olyan 
biztonságos online platformokon bocsássák rendelkezésre, amelyek közvetlen és könnyű 
hozzáférést biztosítanak az érintett számára, miközben csekély költséget jelentenek az 
adatkezelőknek.

</Amend>

Módosítás 171
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az adatbázisban tárolt adatok kiadása költséggel jár. Ha megfelelő, nonprofit alapú 
hozzájárulást kérnének az érintettektől az adatokhoz való hozzáférésért, az segítene a 
komolytalan kérelmek megszűrésében, és elengedhetetlen a csalók elrettentéséhez attól, hogy 
nagy mennyiségű fogyasztói hiteladathoz jussanak, amit azután csalárd célokra használnak 
fel.
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Módosítás 172
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a 
személyazonossága és részletes 
elérhetősége;

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a részletes 
elérhetősége;

Or. es

Módosítás 173
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, és az 
adatkezelő jogos érdekei a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

Or. en

Módosítás 174
Antonio López-Istúriz White

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

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás adatok által szolgált 
célja;

Or. es

Indokolás

Az érintettek kellő tájékoztatásához elegendő az adatfeldolgozás céljainak ismertetése. Az 
érintettek, amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, további tájékoztatást 
kérhetnek. Nem szükséges tehát megemlíteni a szerződési és az általános feltételeket, továbbá 
a jogos érdekekhez fűzött kiegészítő magyarázatot.

Módosítás 175
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekei a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

az adatok kizárólag üzleti célú 
feldolgozása esetén az érintett számára a 
személyes adatok feldolgozásához való 
hozzájárulásáért meghatározott pénzügyi 
ellentételezés összege, valamint 
kifizetésének jellege és módja;

Or. it
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Módosítás 176
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama, amennyiben ez lehetséges;

Or. es

Módosítás 177
Tadeusz Zwiefka

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának 
kritériumai;

Or. pl

Módosítás 178
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga és a felügyelő hatóság 
elérhetősége;

e) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga;

Or. en
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Indokolás

A felügyelő hatóság elérhetőségének kötelező megadása bármely téves tájékoztatással 
kapcsolatos felelősséggel összefüggésben az adott információ folyamatos ellenőrzését tenné 
szükségessé, ami különösen a kis- és középvállalkozások számára lenne aránytalan.

Módosítás 179
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga és a felügyelő hatóság 
elérhetősége;

e) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga;

Or. es

Módosítás 180
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a személyes adatot nem az 
érintettől szerezte be, az adatkezelőnek az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett 
tájékoztatnia kell továbbá az érintettet 
arról, hogy milyen forrásból származnak a 
személyes adatok.

(3) Amennyiben a személyes adatot nem az 
érintettől szerezte be, az adatkezelőnek az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett 
tájékoztatnia kell továbbá az érintettet 
arról, hogy milyen forrásból származnak a 
személyes adatok, kivéve, ha az adat 
nyilvánosan elérhető forrásból származik, 
vagy ha a továbbítást jogszabály írja elő, 
vagy az adatfeldolgozást az érintett 
személy szakmai tevékenységeivel 
kapcsolatos célokra használják fel.

Or. en
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Módosítás 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a személyes adatot nem az 
érintettől szerezte be, az adatkezelőnek az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett 
tájékoztatnia kell továbbá az érintettet 
arról, hogy milyen forrásból származnak a 
személyes adatok.

(3) Amennyiben a személyes adatot nem az 
érintettől szerezte be, az adatkezelőnek az 
(1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellett 
tájékoztatnia kell továbbá az érintettet 
arról, hogy milyen forrásból származnak a 
személyes adatok. A harmadik féltől meg 
nem engedett módon szerzett és az 
adatkezelőnek továbbított adatok is ebbe a 
körbe tartoznak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 182
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amikor a személyes adatot az érintettől 
beszerzi, vagy

a) általában véve, amikor a személyes 
adatot az érintettől beszerzi, vagy ha ez 
nem lehetséges, aránytalanul nagy 
erőfeszítésbe kerül, vagy csorbítja az 
érintett biztosítékait, a lehető legrövidebb 
időn belül; vagy

Or. es
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Indokolás

Egyes tevékenységek bizonyos fokú rugalmasságot igényelhetnek, amelynek megfelelő 
alkalmazását egyébként, a felügyelő hatóságok könnyűszerrel ellenőrizhetik. Ezenkívül az, 
hogy az adatgyűjtés módjától függően, levélben vagy e-mailben, az eseményt követően 
haladétalanul elküldik a kérdéses információt, nagyobb biztosítékot nyújthat az érintettnek, 
aki ily módon pontos tájékoztatást kap a helyzetről.

Módosítás 183
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 185
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az adatot nem az érintettől szerezték be, 
és a kérdéses információk rendelkezésre 
bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, és 
túlzott adminisztratív terhet jelent, 
különösen amikor az adatfeldolgozást a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás1

értelmében vett kkv végzi; vagy
_____________
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 186
Antonio López-Istúriz White

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

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

törölve

Or. es

Indokolás

A (7) bekezdésben szereplő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghaladják ezen eszköz 
általános kereteit, mivel olyan kérdésekre vonatkoznak, amelyeket a rendelet szövegében kell 
tisztázni.

Módosítás 187
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az érintett erre irányuló kérelem 
benyújtásával jogosult az adatkezelőtől 
bármikor megerősítést kérni arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
feldolgozása folyamatban van-e. 
Amennyiben az adatkezelő az érintettel 
kapcsolatos jelentős mennyiségű 
dokumentumot dolgoz fel, mielőtt a 
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tájékoztatást megadná, kérheti annak 
szükséges mértékű pontosítását, hogy a 
kérés melyik iratra vagy tevékenységi 
területre vonatkozik. Az ilyen személyes 
adatok feldolgozása esetén az adatkezelő 
az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

Or. es

Módosítás 188
Tadeusz Zwiefka

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

d) a személyes adatok tárolásának 
időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának 
kritériumai;

Or. pl

Módosítás 189
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az ilyen feldolgozás jelentősége és
várható következményei, legalább a 20. 
cikkben említett intézkedések esetében.

h) az ilyen feldolgozás várható 
következményei, legalább a 20. cikkben 
említett intézkedések esetében.

Or. es

Módosítás 190
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 191
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) profilalkotáson alapuló intézkedések 
esetében a profilalkotás során használt 
logika tekintetében az értelmezhető 
tájékoztatás;

Or. en

Indokolás

Az érintettek jogai elengedhetetlenek ahhoz, hogy az érintettek a saját kezükbe vehessék 
adataik védelmét, és érvényesíthessék jogaikat az adatkezelőkkel szemben. Az érintettek az 
adatkezelők folyamatos elszámoltathatóságának egyik fő tényezőjét jelentik. Ezért erősíteni 
kell a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez és az adathordozhatósághoz való 
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jogot annak érdekében, hogy a felhasználók megérthessék, mi történik adataikkal, és 
ellenőrzést gyakorolhassanak ezen adatok felett. A kivételek és mentességek számát igencsak 
korlátozni kell.

Módosítás 192
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Ez a bekezdés felesleges, mivel az előző bekezdés már foglalkozott a kérdéses adatközléssel; 
ez a bekezdés ezenkívül ismét a technológiai semlegességgel kapcsolatos kérdéseket érint, és 
ellentétes a korábban kifejtett nézeteinkkel.

Módosítás 193
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az érintettnek joga van az 
adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló 
személyes adatok közlését kérni. 
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli. Az adatkezelő e rendelet 5–10. 
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igényli. cikkének keretein belül ellenőrzi az 
adatokhoz való hozzáférést kérelmező 
érintett személyazonosságát.

Or. en

Módosítás 194
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 195
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez és a törléshez való jog

A törléshez való jog

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 196
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 197
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 198
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

E szakasz lehetséges hatása nem egyértelmű, magyarázatot igényelne.

Módosítás 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az érintett hozzájárulásán kívül nem 
létezik egyéb jogalap az 
adatfeldolgozáshoz.

Or. pl

Módosítás 200
Sajjad Karim

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 201
Arlene McCarthy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azon hitelintézetek, amelyek az 
alábbi okokból őriznek meg adatokat, 
mentesülnek az e cikkben foglalt 
követelmények teljesítése alól:
– kockázatkezelési okok;
– uniós és nemzetközi felügyeleti, 
valamint megfelelőségi követelmények 
teljesítése;
– piaci visszaéléssel kapcsolatos célok.

Or. en

Módosítás 202
Klaus-Heiner Lehne
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az internet jellegéből és abból adódóan, hogy világszerte különböző oldalakon információkat 
lehet közzétenni, ez a rendelkezés nem működőképes.

Módosítás 203
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
adatkezelő nyilvánosságra hozza a 
személyes adatokat, a technikai 
intézkedéseket is beleértve megtesz 
minden ésszerű lépést, hogy – azon adatok 
vonatkozásában, amelyek nyilvánosságra 

törölve



PE500.695v01-00 86/225 AM\920534HU.doc

HU

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

Or. en

Indokolás

Az érintettek jogai elengedhetetlenek ahhoz, hogy az érintettek a saját kezükbe vehessék 
adataik védelmét, és érvényesíthessék jogaikat az adatkezelőkkel szemben. Az érintettek az 
adatkezelők folyamatos elszámoltathatóságának egyik fő tényezőjét jelentik. Ezért erősíteni 
kell a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez és az adathordozhatósághoz való 
jogot annak érdekében, hogy a felhasználók megérthessék, mi történik adataikkal, és 
ellenőrzést gyakorolhassanak ezen adatok felett. A kivételek és mentességek számát igencsak 
korlátozni kell.

Módosítás 204
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
adatkezelő kifejezetten vagy 
hallgatólagosan hozzáférést biztosít 
harmadik feleknek a személyes 
adatokhoz, a technikai intézkedéseket is 
beleértve megtesz minden ésszerű és 
lehetőségeihez mérten arányos lépést, 
hogy – azon adatok vonatkozásában, 
amelyek nyilvánosságra hozatala az 
adatkezelő felelősségi körébe tartozik –
értesítse az ilyen adatokat feldolgozó 
harmadik felet arról, hogy az érintett kérte 
a személyes adat bármely nyilvános 
internetes linkjének, másolatának vagy 
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adatok nyilvánosságra hozatalára, az 
adatkezelő felelősséggel tartozik e 
nyilvánosságra hozatalért.

másodpéldányának törlését.

Amennyiben a személyes adatokhoz való 
hozzáférést biztosító adatkezelő eltűnt, 
megszűnt, vagy az érintett más okok miatt 
nem tudja felvenni vele a kapcsolatot, az 
érintett jogosult arra, hogy az 
adatkezelésért felelős harmadik felek 
töröljék személyes adatai bármely 
nyilvános internetes linkjét, másolatát 
vagy másodpéldányát.

Or. es

Indokolás

Azt a kérdést, hogy az adatszolgáltató felelős-e annak a cselekedetei miatt, akinek az adatokat 
átadta, minden esetben külön kell elbírálni a tények és a körülmények ismeretében, ami 
lényegesen eltér a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog alapján bevezetett, 
egyfajta objektív felelősségtől.

Módosítás 205
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 80. cikkel összhangban a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
gyakorlása;

a) a 80. cikkel összhangban a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
gyakorlása; vagy a szóban forgó szabad 
véleménynyilvánításhoz való jog 
gyakorlásának egyszerűsítése érdekében 
egy információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtása esetén.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt rendelkezés elegendő mértékben védi a média jogait a digitális 
korban.
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Módosítás 206
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 81. cikkel összhangban a népegészség 
területén közérdekből;

b) a 81. cikkel összhangban egészségügyi 
célból és a népegészség területén 
közérdekből;

Or. en

Indokolás

Az érintett alapvető érdeke, hogy ahhoz, hogy egész életében a legjobb ellátást és kezelést 
kapja, teljes körű nyilvántartást vezessenek egészségügyi adatairól. A személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez való jog nem alkalmazható, ha az adatok feldolgozása – a 81. 
cikk a) pontjában foglaltaknak megfelelően – egészségügyi célból történik.

Módosítás 207
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályba foglalt, a személyes 
adat megőrzésére vonatkozó jogi 
kötelezettség; a nemzeti jogszabályok 
közérdekű célt szolgálnak, tiszteletben 
tartják a személyes adatok védelméhez 
való jogot, és arányosak a kitűzött jogszerű 
céllal;

d) a személyes adat megőrzésére 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályba foglalt jogi kötelezettség,
amely az uniós jog alapján az 
adatkezelőre vonatkozik; a nemzeti 
jogszabályok közérdekű célt szolgálnak, 
tiszteletben tartják a személyes adatok 
védelméhez való jogot, és arányosak a 
kitűzött jogszerű céllal;

Or. es

Módosítás 208
Antonio López-Istúriz White
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a (4) bekezdés szerinti esetekben. e) a (4) bekezdés szerinti esetekben.

Az érintett az a)–d) pontban felsorolt 
esetekben, kifogásolhatja személyes adatai 
internetes linkjének, másolatának vagy 
másodpéldányának létrehozását. E jog 
érvényesíthetősége az eset kapcsán 
felmerülő valamennyi körülmény 
figyelembe vételével dől el, törekedve arra, 
hogy az lehetőleg ne hiúsítsa meg az 
adatmegőrzés konkrét célját.

Or. es

Módosítás 209
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően elfogadhatatlan az e cikk (9) bekezdése, 
amely a rendelet helyes értelmezéséhez elengedhetetlen szempontok megállapításáról 
rendelkezik. Amennyiben az a vélemény, hogy e szempontokat ki kell fejteni, arra magában a 
rendeletben kell sort keríteni.

Módosítás 210
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Amennyiben az érintett a másolatot az 
adatfeldolgozás formátumától eltérő 
formátumban kéri, az adatfeldolgozó 
felszámíthatja a konvertálás költségét, 
amely azonban nem haladhatja meg a 
piaci szolgáltatások árát.

Or. es

Indokolás

A módosítást az indokolja, hogy az adatfeldolgozás formátumától eltérő formátumban kért 
másolat már egy új szolgáltatást jelent, amelyért fizetni kell. Továbbá, ha az adatokat egy 
bizonyos formátumban biztosítják, nyilvánvaló, hogy a konvertálás költségeit nem az 
adatkezelő viseli. Indokoltnak tűnik tehát, hogy az adatok a kért formátumba való 
konvertálásáért díjazást lehessen felszámítani.
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Módosítás 211
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by 
allowing people to change service providers without difficulty.

Módosítás 212
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok visszavonásával 
érintett adatkezelő törli az adatokat, 
kivéve, ha egyéb hatályos jogcím biztosítja 
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számára az adatkezelés folyamatosságát. 
Az uniós vagy a nemzeti jogszabályok 
szabályozhatják azokat az eseteket, 
amelyekben – az elérni kívánt céllal 
arányos közérdeken alapulva és 
tiszteletben tartva a személyes adatok 
védelmének lényegét – jogszabályban 
előírt adatmegőrzési kötelezettség áll fenn.

Or. es

Indokolás

Az adatok másolatának megszerzésével összefüggő adathordozhatóság, nem feltétlenül vonja 
magával az adatok törlését. Ha azonban a szó szoros értelmében adathordozhatóságról, 
vagyis az adatok az egyik adatkezelőtől a másikhoz való átviteléről van szó, akkor valóban 
felmerül az adatok törlésének kérdése. Mindent összevetve tehát, biztosítékokra van szükség 
azokban az esetekben, amikor az adatokat tárolni kell.

Módosítás 213
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság nem lehet döntéshozó testület a harmonizált elektronikus 
adattovábbítási formátum megállapítása tekintetében. Ezenfelül az e módosítással javasolt 
megközelítés – figyelemmel a rendelet hatálya alá tartozó sokféle ágazatra – technológiailag 
semlegesebb és helyénvalóbb.
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Módosítás 214
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az érintett a 6. cikk (1) bekezdésének 
d), e) és f) pontjának eseteiben alapvető 
fontosságú,, védelemre érdemes indokok 
alapján bármikor kifogásolhatja 
személyes adatainak feldolgozását.
Indokolt kifogásolás esetén az adatkezelő
általi feldolgozás során többet nem lehet 
felhasználni ezt az adatot.

Or. en

Módosítás 215
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 216
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (1) bekezdés szerinti kifogásolás 
esetében az adatkezelőnek tájékoztatnia 
kell az érintettet az (1) bekezdés alapján őt 
megillető kényszerítő erejű, jogos okokról, 
vagy ellenkező esetben, a továbbiakban 
nem használhatja vagy dolgozhatja fel 
más módon az érintett személyes adatokat; 
a (2) bekezdés szerinti kifogásolás 
esetében, az adatkezelő a továbbiakban 
nem használhatja vagy dolgozhatja fel más 
módon az érintett személyes adatokat. .

Or. es

Indokolás

Amennyiben fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő a kifogásoláshoz való jog 
ellenében kényszerítő erejű, jogos indokokat hozzon fel, nem tűnik indokoltnak, hogy a 
kifogásolás puszta ténye a (3) bekezdésben említett következményekkel járjon.

Módosítás 217
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 218
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Profilalkotáson alapuló intézkedések Automatizált feldolgozáson alapuló 
intézkedések

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 219
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 220
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden érintettnek joga van ahhoz, 
hogy ne terjedhessen ki rá olyan határozat
hatálya, amely ezen érintettre nézve jogi 
hatással járna, vagy őt negatívan érintené, 
és amely kizárólag automatizált 
feldolgozáson alapul, és amelynek célja az 
érintettre vonatkozó egyes személyes 
szempontok értékelése, vagy különösen az 
érintett munkahelyi teljesítményének, 
gazdasági helyzetének, tartózkodási 
helyének, egészségének, személyes 
igényeinek, megbízhatóságának vagy 
viselkedésének elemzése vagy előrejelzése.

Or. en

Indokolás

Fontos figyelembe venni, hogy egyes profilalkotási tevékenységek jelentős előnnyel járnak a 
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fogyasztókra nézve, és megfelelő alapot jelenthetnek a jó ügyfélszolgálat számára. A tág 
értelemben vett profilalkotás nem tesz különbséget a pozitív jellegű rutinszerű 
adatfeldolgozási tevékenységek és az inkább negatív profilalkotás között. A pozitív 
profilalkotást gyakran a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások testre szabásánál használják, 
amelynek során rögzítik a fogyasztói igényeket és preferenciákat.

Módosítás 221
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 222
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en
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Indokolás

A törlés az (1) bekezdés javasolt módosításának következménye.

Módosítás 223
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Módosítás 224
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 225
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Módosítás 226
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 227
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerint jogszerűen végzik.

Or. en

Módosítás 228
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 229
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a 6. cikk (1) bekezdésének a)–f) 
pontjában meghatározott helyzetek egyike 
alapján végzik.

Or. fr

Módosítás 230
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés az (1) bekezdés javasolt módosításának következménye.

Módosítás 231
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 232
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 233
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 234
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés az (1) bekezdés javasolt módosításának következménye.

Módosítás 235
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 236
Antonio López-Istúriz White

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

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

törölve

Or. es

Módosítás 237
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés az (1) bekezdés javasolt módosításának következménye.

Módosítás 238
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

(5) E rendelet hatálybalépésétől számított 
hat hónapon belül a Bizottság az 
érintettek (2) bekezdés szerinti jogos 
érdekeinek biztosítására alkalmas 
intézkedésekre vonatkozó feltételek 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el. A 
Bizottság a javaslatainak kibocsátása előtt 
konzultál az érintettek képviselőivel és az 
Adatvédelmi Testülettel.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 239
Antonio López-Istúriz White

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

(1) Az adatkezelő elfogadja azokat a 
politikákat és végrehajtja azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyekkel 
biztosítja és igazolni tudja azt, hogy a 
személyes adatok feldolgozása e 
rendelettel összhangban történik.

(1) Az adatkezelő elfogadhatja azokat a
politikákat és végrehajtja azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyekkel 
biztosítja és igazolni tudja azt, hogy a 
személyes adatok feldolgozása e 
rendelettel összhangban történik.

Or. es

Módosítás 240
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések 
különösen a következőket tartalmazzák:

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések –
az e fejezetben foglalt esetekben és 
szabályoknak megfelelően – a 
következőket tartalmazzák:

Or. es

Módosítás 241
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések 
különösen a következőket tartalmazzák:

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések 
különösen a következőket tartalmazhatják:

Or. en

Indokolás

Helyénvalóbb ezen intézkedések helyes gyakorlatként történő támogatása, különösen mivel 
ellenkező esetben szabályozási szempontból irreális kötelezettséget hoznak létre.
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Módosítás 242
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 35. cikk (1) bekezdése szerinti 
adatvédelmi tisztviselő kijelölése.

e) a 35. cikk (1) bekezdése szerinti 
adatvédelmi tisztviselő kijelölése, vagy a 
Bizottság által előírt tanúsítási politika 
szerinti kötelező tanúsítás megszerzése és 
fenntartása.

Or. es

Módosítás 243
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti – a (2) 
bekezdésben már említettektől eltérő –
megfelelő intézkedésekre, a (3) 
bekezdésben említett felülvizsgálati és 
ellenőrzési mechanizmusok feltételeire, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
arányossági szempontokra vonatkozó 
további feltételek és követelmények 
meghatározása érdekében, továbbá 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó különös 
intézkedések mérlegelése mellett a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. es
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Módosítás 244
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 245
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 247
Antonio López-Istúriz White

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

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

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

Or. es

Módosítás 248
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 249
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Ez a rendelkezés szükségtelen. Támogatni kell az elszámoltathatóság elvén alapuló általános 
megközelítést, amely a hatóságokat arra sarkallja, hogy főként a célokra és eredményekre, ne 
pedig az eszközökre összpontosítsanak. Nincs szükség szigorú, szabályozáson alapuló 
megközelítésre; az rendelkezésben megfogalmazott célt úgy is el lehet érni, hogy elkészítik és 
az érintettek rendelkezésére bocsátják a bevált gyakorlatok jegyzékét.

Módosítás 250
Sajjad Karim



AM\920534HU.doc 117/225 PE500.695v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 251
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az (1) és (2) bekezdésben 
rögzített követelményekre vonatkozó 
egységes technikai előírásokat állapíthat 
meg. E végrehajtási jogi aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. es

Indokolás

E módosítás indokolása azonos az előző bekezdésével.
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Módosítás 252
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az (1) és (2) bekezdésben 
rögzített követelményekre vonatkozó 
egységes technikai előírásokat állapíthat 
meg. E végrehajtási aktusokat a 87. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 253
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az adatkezelő másokkal 
együtt határozza meg a személyes adatok 
feldolgozásának céljait, feltételeit és 
módját, a közös adatkezelők egymás között 
megállapodásban szabályozzák az e 
rendelet szerinti kötelezettségeknek való 
megfeleléssel kapcsolatos felelősségüket, 
különösen az érintett jogainak 
gyakorlásának vonatkozó eljárások és 
mechanizmusok tekintetében. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az érintettek a 
kifogásoláshoz való jogukat 
gyakorolhassák, e megállapodást 
dokumentálni kell, és erről az érintetteket 
előzetesen értesíteni kell; ellenkező 
esetben bármely adatkezelővel szemben 



AM\920534HU.doc 119/225 PE500.695v01-00

HU

megkötés nélkül lehet gyakorolni a fenti 
jogokat, akinek biztosítania kell a 
jogszabályban előírt feltételek 
maradéktalan teljesülését.

Or. es

Módosítás 254
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 255
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik országban letelepedett 
adatkezelőre, ha a Bizottság úgy 
határozott, hogy a harmadik ország a 41. 
cikk értelmében megfelelő védelmi szintet 
biztosít; vagy

törölve

Or. it
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Módosítás 256
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozásra; vagy

törölve

Or. it

Módosítás 257
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozásra; vagy

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozásra, kivéve, ha a felügyelő 
hatóságok az e vállalkozás által végzett 
adatkezeléseket, azok jellege, az adatok 
típusa vagy az érintettek nagy száma 
miatt, kiemelten kockázatosnak minősítik;
vagy

Or. es

Módosítás 258
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintetteknek csak alkalmi jelleggel 
termékeket és szolgáltatásokat kínáló 

törölve
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adatkezelőre.

Or. it

Módosítás 259
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Amennyiben a megfelelő névtelenítési technikák miatt az adatfeldolgozó számára az érintett 
azonosítása műszakilag nem lehetséges, a 26. cikk nem alkalmazandó. Az adminisztratív 
terhek csökkentése ösztönzi a hatékony névtelenítési technológiába való beruházást és a 
korlátozott hozzáférésű, szilárd rendszer alkalmazását. Világosan ki kell mondani ebben a 
cikkben azt az alapelvet, amely szerint az adatfeldolgozásért az elsődleges és közvetlen 
felelősség az adatkezelőt terheli.
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Módosítás 260
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatfeldolgozó által történő 
adatfeldolgozást olyan szerződésnek vagy 
más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely 
az adatfeldolgozót az adatkezelővel 
szemben köti, és amely az adatfeldolgozó 
vonatkozásában különösen megköveteli, 
hogy az:

(2) Az adatfeldolgozó által történő 
adatfeldolgozást olyan – tárolható 
formátumban rögzített – szerződésnek 
vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, 
amely az adatfeldolgozót az adatkezelővel 
szemben köti, és amely az adatfeldolgozó 
vonatkozásában különösen megköveteli, 
hogy az:

Or. es

Módosítás 261
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 262
Antonio López-Istúriz White
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
írásba foglalja az adatkezelő utasításait és 
az adatfeldolgozó (2) bekezdés szerinti 
kötelezettségeit.

törölve

Or. es

Indokolás

Az utasítások írásba foglalására vonatkozó kötelezettség aránytalanul nagy terhet jelenthet, 
különösen akkor, ha az a szerződés megkötése után felmerülő utasításokra is érvényes. A 
kezelési utasításokat általában elektronikus formában adják, ami kifogástalanul biztosítja 
nyilvántartásukat. Ésszerűnek tűnik, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti 
szerződéses viszonyt valamilyen nyilvántartható formában rögzítsék. Ez az eljárás 
alkalmasabbnak tűnik, mint az ennél jóval kötöttebb, szó szoros értelmében vett írásba 
foglalás kikötése.

Módosítás 263
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az adatkezelő olyan 
adatfeldolgozót választ, amely saját 
nyilatkozattal vagy az e rendelet 38. és 39. 
cikkében említett, saját kezdeményezésre 
beszerzett tanúsítvánnyal, címkével vagy 
jelzővel rendelkezik annak igazolására, 
hogy az e rendeletben megállapított 
követelményekre válaszul végrehajtja a 
megfelelő szabványos technikai és 
szervezési intézkedéseket, úgy kell 
tekinteni, hogy teljesítette az (1) 
bekezdésben előírt kötelezettségeket.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 264
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben valamely adatfeldolgozó 
az adatkezelő utasításaitól eltérő módon 
dolgozza fel a személyes adatokat, az 
adatfeldolgozó e feldolgozás tekintetében 
adatkezelőnek minősül, és rá a közös 
adatkezelőkre vonatkozó, a 24. cikkben 
rögzített szabályokat kell alkalmazni.

(4) Amennyiben valamely adatfeldolgozó 
az adatkezelő utasításaitól eltérő módon 
dolgozza fel a személyes adatokat, az 
adatfeldolgozó e feldolgozás tekintetében 
adatkezelőnek minősül, és rá a közös 
adatkezelőkre vonatkozó, a 24. cikkben 
rögzített szabályokat kell alkalmazni, ez 
azonban nem menti fel az adatkezelőre 
vonatkozó kötelezettségek teljesítéséből 
fakadóan esetlegesen ráháruló felelősség 
alól.

Or. es

Indokolás

Bizonyos esetekben megosztott felelősség merülhet fel, amit meg kell említeni. Függetlenül 
attól, hogy az adatfeldolgozó, aki hatáskörét túllépi, az adatkezeléssel kapcsolatban 
személyében válik kötelezetté és felelőssé, nem zárható ki az a lehetőség, hogy a 
meghatalmazó nem teljesíti a szükséges felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségét.

Módosítás 265
Antonio López-Istúriz White

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

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

törölve

Or. es

Indokolás

Túlzottnak tűnik az e bekezdésben a Bizottságnak adott felhatalmazás. E szempontokat, 
amennyiben feltétlenül szükségesek, inkább a rendelet szövegében kell kifejteni.

Módosítás 266
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Valamennyi adatkezelő és –feldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője a hatóságok rendelkezésére 
áll, és amennyiben igénylik, kellő 
tájékoztatást nyújt a feladatkörébe tartozó 
összes feldolgozási műveletről.

Or. es

Módosítás 267
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 268
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
nem alkalmazható azon kkv-kre, amelyek 
kizárólag áruk és szolgáltatások 
értékesítése mellett, kiegészítő 
tevékenységként dolgoznak fel adatokat.

Or. en

Indokolás

Ebben az esetben a „gondolkozz először kicsiben” elvet kell alkalmazni, és tekintettel kell 
lenni azokra a kkv-kre, amelyekre ez a kötelezettség súlyos terhet róna. Azon kkv-k 
adatfeldolgozó tevékenysége minősül kiegészítő jellegűnek, amelyek szóban forgó 
tevékenysége a társaság árbevételének 50%-ánál kisebb hányadát adja.
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Módosítás 269
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A dokumentáció legalább az alábbi 
információt tartalmazza:

(2) Azon vállalkozásoknak vagy 
szervezeteknek, amelyeknél nincs 
adatvédelmi tisztviselő, vagy nem 
rendelkeznek a szükséges és érvényes 
tanúsítással, rendelkezniük kell a 
feladatkörük alapján elvégzett valamennyi 
műveletet leíró, a jogszabályban előírt 
mintadokumentációval. E dokumentáció 
legalább az alábbi információt tartalmazza:

Or. es

Indokolás

Szigorúbb elszámoltatási szempontokat kell megállapítani azon vállalkozások vagy 
szervezetek esetében, amelyek nem rendelkeznek adatvédelmi tisztviselővel, vagy a kellő 
tanúsítással. Ehhez megfelelő modellt kell kialakítani, és jogszabály által előírt formában 
vezetni kell a feltétlenül szükséges dokumentációt.

Módosítás 270
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A dokumentáció legalább az alábbi 
információt tartalmazza:

(2) Az alapdokumentáció legalább az 
alábbi információt tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás a (65) preambulumbekezdés és a 28. cikk (1) bekezdése módosításának 
következménye.
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Módosítás 271
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatvédelmi tisztviselő neve és 
elérhetősége, ha van ilyen;

törölve

Or. es

Módosítás 272
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az adatfeldolgozás általános céljai;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 273
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben az adatok harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítása, beleértve a 

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

valamint a 44. cikk (1) bekezdésének h) 
pontja szerinti esetekben az alkalmazott
biztosítékokra való hivatkozás;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 274
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a különböző adatkategóriák törlésére 
vonatkozó határidők általános 
meghatározása;

g) a különböző adatkategóriák törlésére 
vonatkozó határidők általános 
meghatározása, amennyiben ez lehetséges;

Or. es

Indokolás

A rendeletben részletezett bürokratikus előírásokat illetően, az ezzel kapcsolatban máshol 
már kifejtett véleménnyel összhangban, bizonyos rugalmassággal kell kezelni a különböző 
adatkategóriák törlésére vonatkozóan, a (2) bekezdés g) pontjában megállapított határidőket, 
mivel az adatkezelésnek számos olyan esete fordul elő, amikor ez nem, vagy csak nagy 
általánosságban állapítható meg.

Módosítás 275
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő 
kötelezettségek nem vonatkoznak az 
alábbi adatkezelőkre és 

törölve
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adatfeldolgozókra:
a) kereskedelmi érdek nélkül személyes 
adatokat feldolgozó természetes 
személyek; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő tevékenységként dolgoz fel.

Or. it

Módosítás 276
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő 
kötelezettségek nem vonatkoznak az alábbi 
adatkezelőkre és adatfeldolgozókra:

(4) A (2) bekezdésben szereplő 
kötelezettségek nem vonatkoznak az alábbi 
adatkezelőkre és adatfeldolgozókra:

Or. es

Indokolás

Az ilyen esetekben, a (4) bekezdés feloldja a (2) bekezdésben megállapított dokumentációs 
kötelezettséget, az olyan vállalkozások vagy szervezetek kivételével, amelyek kifejezetten 
személyesadat-feldolgozással foglalkoznak. Ez vállalkozások vagy szervezetek a fentiekben 
már tárgyalt három lehetőség – adatvédelmi tisztviselő, tanúsítás vagy a jogszabályban előírt 
dokumentáció – közül választhatnak.

Módosítás 277
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – különösen az adatkezelő és az 

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

ilyen – az adatkezelő képviselőjének 
feladataira tekintettel – az (1) bekezdés 
szerinti dokumentációra vonatkozó 
szempontok és követelmények további 
meghatározása érdekében, a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el.

Or. es

Módosítás 278
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határoz meg a (2)
bekezdés szerinti dokumentáció esetében. 
E végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 279
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, 
valamint – ha van ilyen – az adatkezelő 
képviselője kötelezettségei teljesítése során 
– kérelemre – együttműködik a felügyelő 
hatósággal különösen azáltal, hogy 
rendelkezésre bocsátja az 53. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti 

(1) Az adatkezelő és – amennyiben 
szükséges – az adatfeldolgozó, valamint –
ha van ilyen – az adatkezelő képviselője 
kötelezettségei teljesítése során –
kérelemre – együttműködik a felügyelő 
hatósággal különösen azáltal, hogy 
rendelkezésre bocsátja az 53. cikk (2) 
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információt, és hozzáférést biztosít az 
említett bekezdés b) pontjának 
megfelelően.

bekezdésének a) pontja szerinti 
információt, és hozzáférést biztosít az 
említett bekezdés b) pontjának 
megfelelően.

Or. es

Indokolás

Az (1) bekezdés szövegében pontosítani kell, hogy az adatfeldolgozót – az adatkezelőtől 
eltérően – nem magától értetődően, hanem csak szükség esetén kérik fel az együttműködésre.

Módosítás 280
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felügyelő hatóság 53. cikk (2) 
bekezdése szerinti hatáskörének 
gyakorlását követően az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó a felügyelő hatóság által 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
válaszol a felügyelő hatóságnak. A válasz 
tartalmazza a felügyelő hatóság 
észrevételeire válaszul meghozott 
intézkedések ismertetését és az elért 
eredményeket.

(2) A felügyelő hatóság 53. cikk (2) 
bekezdése szerinti hatáskörének 
gyakorlását követően az adatkezelő – saját 
maga vagy képviselője által – és az 
adatfeldolgozó a felügyelő hatóság által 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
válaszol a felügyelő hatóságnak. A válasz 
tartalmazza a felügyelő hatóság 
észrevételeire válaszul meghozott 
intézkedések ismertetését és az elért 
eredményeket.

Or. es

Indokolás

A (2) bekezdés nem tesz említést az Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező adatkezelők 
képviselőjéről.

Módosítás 281
Antonio López-Istúriz White

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

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

törölve

Or. es

Indokolás

A biztonságot illetően, elegendő a világos célok megfogalmazása, és ezek alapján az 
eredmények értékelése és – szükség esetén – a kényszerítő intézkedések bevezetése. Ezért kellő 
rugalmasságot kell biztosítani, hogy az érintettek az egyes ágazatok és alágazatok 
sajátosságait figyelembe véve ki tudják dolgozni saját biztonsági intézkedésekeit, anélkül hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában, részletesebb szabályozásra volna szükség.

Módosítás 282
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a személyes adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés megelőzése;
b) a személyes adatok jogosulatlan 
közlésének, olvasásának, másolásának, 
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módosításának, törlésének vagy 
eltávolításának megelőzése;
c) a feldolgozási műveletek törvényességi 
felülvizsgálatának biztosítása 
tekintetében.

Or. es

Indokolás

E módosítás indokolása megegyezik az előző módosításéval.

Módosítás 283
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az adatkezelő a személyes adatok 
olyan megsértése esetén, amely jellegénél 
fogva az érintettek magánéletének 
védelme szempontjából jelentős 
kockázattal jár, indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti a felügyelő hatóságot.

Or. es

Indokolás

Nem tűnik ésszerűnek, a valamennyi biztonsági esemény kapcsán kötelező értesítés és 
dokumentáció. Ez elegendő azon esetekben, amelyek jellegüknél fogva az érintettek személyes 
adatainak védelme szempontjából jelentős kockázattal járnak. A túl nagy számú értesítés, 
amelyek között a minden további következmény nélküli egyszerű hibák is ott vannak, 
csökkentheti a felügyelő hatóságok hatékonyságát. A 24 órás határidő számos esetben 
teljesíthetetlennek bizonyulhat. A lényeg az ésszerűen rövid határidő.

Módosítás 284
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 285
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az adatok megsértésének bejelentése fontos eszköz annak biztosítására, hogy az adatkezelők 
betartják az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeiket. Ez az eszköz felhatalmazza 
továbbá az érintetteket arra, hogy lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy megvédjék 
magukat az adatvédelem megsértésének következményeitől. E módosítási csomag célja az 
adatsértésekre vonatkozó rendelkezések javítása: az értesítési határidők betarthatóbbá tétele 
az adatkezelők számára, annak megelőzése, hogy az érintettek „belefáradjanak” az adatsértés 
kezelésébe, valamint az adatsértések közhitelű nyilvántartásának létrehozása. 

Módosítás 286
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Súlyos adatsértésnek minősülnek azok az 
esetek, amelyekben fennáll a 
valószínűsége annak, hogy a személyes 
adatok megsértése negatívan kihat az 
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érintett magánéletére.

Or. pl

Módosítás 288
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatfeldolgozó a 26. cikk (2) 
bekezdése f) pontjának megfelelően a 
személyes adatok megsértésének 
megállapítását követően azonnal 
figyelmezteti és tájékoztatja az adatkezelőt.

(2) Az adatfeldolgozó a 26. cikk (2) 
bekezdése f) pontjának megfelelően a 
személyes adatok az (1) bekezdésben 
említett megsértésének megállapítását 
követően azonnal figyelmezteti és 
tájékoztatja az adatkezelőt.

Or. es

Módosítás 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem szükséges értesíteni az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről, 
amennyiben az adatkezelő megfelelő 
védelmi intézkedéseket vezetett be, és ha 
ezeket az intézkedéseket alkalmazták azon 
adatok tekintetében, amelyeket a 
személyes adatok megsértése érintett. E 
technológiai védelmi intézkedések révén 
az adatok minden olyan személy számára 
értelmezhetetlenné válnak, aki nincs 
felhatalmazva a hozzáféréshez.

Or. pl
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Módosítás 290
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az értesítés tartalmazza azokat a 
részleteket, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy a felügyelő hatóság képes legyen 
értékelni az eseményeket és azok 
következményeit, valamint – szükség 
esetén – javaslatot tehessen a szükséges 
intézkedésekre:

Or. es

Indokolás

Nem kell részletesen szabályozni az értesítések tartalmát, tekintettel a gyakorlatban 
előforduló esetek sokféleségére és az egyes ágazatok sajátosságaira. Elegendő azt előírni, 
hogy felügyelő hatóságnak küldött értesítésnek kellően részletes legyen az esemény és 
következményeinek pontos értékeléséhez. Ennek fényében, az értesítésnek az alábbi lényeges 
információkat kell tartalmaznia: az esemény leírása, tényleges és vélt következmények, a 
hozott és/vagy meghozandó intézkedések. 

Módosítás 291
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az adatkezelő dokumentál minden – az 
e cikk (1) bekezdésében foglalt –
személyesadat-sértést a hozzá kapcsolódó 
tények, hatások és az orvoslására tett
intézkedések feltüntetésével. Az 
adatkezelő, vagy ha szükséges az 
adatfeldolgozó, a fentiek sérelme nélkül, 
nyilvántartást vezet az (1) bekezdésben 
nem említett, ám a személyesadat-
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kezeléssel összefüggő hibákról és 
eseményekről, amelyet a felügyelő 
hatóságok rendelkezésére bocsát, amelyek 
kérhetik az erről készített másolat 
rendszeres megküldését.

Or. es

Indokolás

Kétségtelenül előfordulhatnak a biztonsággal összefüggő olyan kisebb jelentőségű események, 
amelyeket – bár önmagukban véve, a magánélet védelme szempontjából nem jelentenek 
komoly kockázatot – érdemes felismerni és rögzíteni a megelőzés érdekében. Ennek 
megfelelően, eseménynaplót kell vezetni a személyes adatok biztonságával összefüggő kisebb 
hibákról, amelyhez hozzáférést kell biztosítani a felügyelő hatóságoknak is.

Módosítás 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelő hatóság közhitelű 
nyilvántartást vezet a bejelentett 
adatsértésekről.

Or. pl

Módosítás 293
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdésben említett 
adatsértés megállapítására és az 
adatkezelő és adatfeldolgozó személyes 
adatok megsértéséhez kapcsolódó 
értesítési kötelezettségének különös 

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

Or. es

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak ebben az esetben az értesítések egységes 
formanyomtatványainak meghatározására, továbbá a hiba- és eseménynapló bevezetésére kell 
korlátozódniuk.

Módosítás 294
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság meghatározhatja a 
felügyelő hatóságok ilyen értesítésének
egységes formanyomtatványait, az 
értesítési követelmény teljesítése során 
alkalmazandó eljárásokat, valamint a (4) 
bekezdés szerinti dokumentáció formáját 
és szabályait, beleértve az abban tárolt 
információk törlésére vonatkozó 
határidőket is. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(6) A Bizottság meghatározhatja a 
felügyelő hatóságok (3) bekezdés szerinti 
értesítéseinek, valamint a hiba- és 
eseménynapló egységes 
formanyomtatványait. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 295
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett értesítésére nem kerül sor 
olyan esetekben, amikor ez egyértelműen 
akadályozná a folyamatban lévő 
vizsgálatot, megnehezítené vagy 
hátráltatná a biztonsági hiba elhárítását. 
Az uniós és a nemzeti jog ezen eseteket 
részletesebben szabályozhatja, minden 
esetben szem előtt tartva a közérdeket és 
tiszteletben tartva az adatvédelmi jog 
szellemét.

Or. es

Indokolás

Biztosítani kell egyfajta kivételt az olyan esetekre, amikor az érintett, vagy egyes érintettek 
értesítése hátráltatja a biztonsági hiba kivizsgálását és/vagy elhárítását. A (4) bekezdést 
követően tehát egy új bekezdést kell beilleszteni, amely pontosan meghatározza e kivételeket.

Módosítás 296
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Az (5) bekezdést törölni kell, mivel a Bizottságnak ebben nyújtott felhatalmazás meghaladja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát. Nem szükséges ugyanakkor a 32. cikkben 
foglalt szempontok további részletezése, mivel azok helyes értelmezése a felügyelő hatóság, 
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vagy végső esetben a bíróságok feladata.

Módosítás 297
Antonio López-Istúriz White

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 – amennyiben a 
szervezet nem rendelkezik adatvédelmi 
tisztviselővel, vagy a kiemelt kockázatú 
adatok kezeléséhez szükséges, érvényes 
tanúsítással –, az adatkezelő vagy az 
adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozó 
elvégzi e tervezett adatfeldolgozási 
műveletek személyes adatok védelme 
tekintetében várható hatásának vizsgálatát.

Or. es

Módosítás 298
Sajjad Karim

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 
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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.

Módosítás 299
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az adatokkal kapcsolatos hatásvizsgálatra vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében a 
nyújtott szolgáltatás jellege, nem pedig a szolgáltatást nyújtó szervezet jellege legyen a döntő 
szempont. Gyakran megbíznak például magánszervezeteket közszolgáltatási feladatok 
ellátásával. Egyetlen megközelítésnek kell lennie a közszolgáltatások ellátásában –
függetlenül attól, hogy a szóban forgó szolgáltatást nyújtó szerv hatóság vagy szerv, vagy 
pedig szerződött magánszervezet.
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Módosítás 300
Antonio López-Istúriz White

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. es

Indokolás

Ebben az esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok indokolatlanok, mivel a rendelethez 
szervesen kapcsolódó szempontokat fejtenének ki. A rendelet hatályát magában a rendeletben 
kell megfelelően megállapítani.

Módosítás 301
Antonio López-Istúriz White

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 

(1) A tervezett feldolgozás e rendelettel 
való összhangjának biztosítása érdekében a 
személyes adatok feldolgozását 
megelőzően az adatkezelő vagy az 
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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.

adatfeldolgozó – amennyiben szervezetük 
nem rendelkezik adatvédelmi 
tisztviselővel, vagy a kiemelt kockázatú 
adatok kezeléséhez szükséges, érvényes 
tanúsítással – 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.

Or. es

Indokolás

A szóban forgó kérdéssel a nemzetközi adattovábbítás keretében kell foglalkozni, mivel nem 
minden vállalkozás engedheti meg magának, hogy adatvédelmi tisztviselőt vegyen fel, tehát 
alternatív megoldásokat kell keresni annak érdekében, hogy a kevesebb erőforrással 
rendelkező szervezeteket ne sújtsák túlzott bürokratikus terhek.

Módosítás 302
Antonio López-Istúriz White

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 –
amennyiben szervezetük nem rendelkezik 
adatvédelmi tisztviselővel, vagy a kiemelt 
kockázatú adatok kezeléséhez szükséges, 
érvényes tanúsítással – 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 



PE500.695v01-00 146/225 AM\920534HU.doc

HU

felügyelő hatósággal, amennyiben:

Or. es

Indokolás

Az indokolás azonos az előző módosításéval.

Módosítás 303
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tervezett adatfeldolgozás e 
rendelettel való összhangjának biztosítása 
és különösen az érintettekhez kapcsolódó 
kockázatok csökkentése érdekében a 
tagállamok konzultálnak a felügyelő 
hatósággal a nemzeti parlament által 
elfogadandó jogalkotási intézkedés 
előkészítése vagy az adatfeldolgozás 
jellegét meghatározó ilyen jogalkotási 
intézkedésen alapuló intézkedés 
előkészítése során.

törölve

Or. es

Indokolás

Üdvözlendő, hogy a jogalkotási folyamatok során a tervezett jogszabályok jellegéről és 
megfelelőségéről szóló konzultációkra kerül sor, ugyanakkor nem egy uniós rendelet a 
megfelelő eszköz a tagállamok jogalkotási eljárásait érintő rendelkezések megállapítására.

Módosítás 304
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

adatvédelmi tisztviselőt jelölhet ki minden 
olyan esetben, amikor:

Or. es

Módosítás 305
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az adatkezelőnek és az 
adatfeldolgozónak adatvédelmi tisztviselőt 
kell kijelölnie minden olyan esetben, 
amikor:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 306
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki az üzemi 
érdekképviselet hozzájárulásával minden 
olyan esetben, amikor:
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Or. de

Módosítás 307
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a feldolgozást hatóság vagy állami 
szerv végzi; vagy

törölve

Or. es

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselő intézményének szabadon választhatónak kell lennie, nem volna 
szabad kötelezővé tenni, és olyan kedvezményekkel kell ösztönözni, amelyek alapvetően a 
bürokratikus terhek mérséklésére, valamint az eljárások és műveletek nagyobb 
rugalmasságára irányulnak. Alapvetően semmi akadálya annak, hogy a tagállamok saját 
hatáskörükben, közpolitikáik keretében – e kedvezményeken túl – további ösztönzőket 
alakítsanak ki vagy vezessenek be.

Módosítás 308
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a feldolgozást legalább 250 
alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás 
végzi;

törölve

Or. en

Módosítás 309
Antonio López-Istúriz White

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

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

törölve

Or. es

Módosítás 310
Francesco Enrico Speroni

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 legalább 50 alkalmazottat 
foglalkoztató vállalkozás végzi; vagy

Or. it

Módosítás 311
Evelyn Regner

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 legalább 20 személy 
személyes adatait feldolgozó vállalkozás 
végzi; vagy

Or. de

Módosítás 312
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – c pont
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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;

törölve

Or. es

Módosítás 313
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kkv adatkezelők és -feldolgozók 
kizárólag abban az esetben jelölnek ki 
adatvédelmi tisztviselőt, ha a kkv fő 
tevékenységi köre olyan adatfeldolgozási 
műveletekből áll, amelyek jellegüknél, 
alkalmazási területüknél, illetve céljaiknál 
fogva az érintettek rendszeres és 
szisztematikus ellenőrzését igénylik.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölését nem a munkavállalók számához kellene kötni, hanem 
olyan kockázatalapú megközelítést kellene alkalmazni, amelynek középpontjában a 
feldolgozási tevékenységek, valamint azon érintettek száma áll, akiknek adatait a szervezet 
feldolgozza.

Módosítás 314
Antonio López-Istúriz White

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

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

(2) A vállalkozások társulásai egy 
adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek ki.

Or. es

Módosítás 315
Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben e társulás vállalkozásai 
egynél több tagállamban működnek, 
valamennyi olyan tagállamban 
adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölni, 
amelyben teljesülnek az (1) bekezdés b) 
vagy c) pontjában foglalt feltételek.

Or. de

Módosítás 316
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerintiektől eltérő 
esetekben az adatkezelő vagy -feldolgozó 
vagy az adatkezelők vagy -feldolgozók 
kategóriáit képviselő egyesületek és más 
szervek adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek 
ki.

(4) Az adatkezelő vagy -feldolgozó vagy 
az adatkezelők vagy -feldolgozók 
kategóriáit képviselő egyesületek és más 
szervek adatvédelmi tisztviselőt jelölhetnek 
ki.

Or. es
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Módosítás 317
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

Bár kétségtelen, hogy az adatvédelmi tisztviselőnek szigorú szakmai szempontok szerint kell 
végeznie feladatát – (5) bekezdés módosítása –, éppen e szigorú szakmai követelményekkel 
kapcsolatos súlyos mulasztás az egyik olyan ok, amely miatt leváltható– lásd a (7) bekezdés 
módosítását.

Módosítás 318
Antonio López-Istúriz White

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 

(7) Az adatvédelmi tisztviselőt hivatali 
ideje alatt csak akkor lehet felmenteni, ha 
már nem felel meg a feladatai ellátásához 
szükséges feltételeknek, vagy azokkal 
kapcsolatban súlyos mulasztást követ el.
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feladatai ellátásához szükséges 
feltételeknek.

Or. es

Indokolás

E védintézkedés nem fér össze a szabad szerződéskötéssel, és kedvezőtlenül befolyásolja a 
piaci versenyt. A megállapított időbeli korlátozás munkajogi rendelkezésekbe üközhet, 
továbbá a közalkalmazottak jogállását is érintheti, és ezáltal problémákat vethet fel. Ennek 
megfelelően, az adatvédelmi tisztviselő feladatkörére vonatkozó biztosítékokat és garanciákat 
nem a minimális hivatali idő meghatározásával, hanem más módon kell szavatolni.

Módosítás 319
Antonio López-Istúriz White

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. es

Módosítás 320
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a 
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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.

feladatokat és kötelezettségeket az e 
rendeletben foglaltakhoz igazodva látja el,
és a tisztségéhez kötődő feladatok 
ellátására vonatkozóan senkitől nem 
fogadhat el utasításokat. Az adatvédelmi 
tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy -
feldolgozó vezetésének tesz jelentést.

Or. es

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselőt köti egyfelől az intézményi fegyelem, másfelől azonban olyan 
jogszabályban előírt feladata van, amely megköveteli, hogy tárgyilagosan, a rendeletben 
foglaltaknak megfelelően járjon el, és járuljon hozzá a rendelet megfelelő végrehajtásához. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen függetlenítheti magát a szervezettől, vagy akár 
annak érdekeivel és céljaival ellentétesen járhat el.

Módosítás 321
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

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

Or. es

Indokolás

E cikk megfogalmazása elsősorban a vállalkozással vagy intézménnyel munkavállalói vagy 
közalkalmazotti jogviszonyban álló adatvédelmi tisztviselőkre vonatkozik, ugyanakkor nem tér 
ki azon esetekre, amikor e feladatokat szolgáltatási szerződések keretében kiszervezik.
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Módosítás 322
Antonio López-Istúriz White

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) az adatkezelő vagy –feldolgozó részére e 
rendeletnek megfelelő kötelezettségekkel 
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

Or. es

Módosítás 323
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 28. cikk szerinti dokumentálás 
biztosítása;

törölve

Or. es

Módosítás 324
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatkezelő vagy -feldolgozó által 
végzett adatvédelmi hatásvizsgálat és –
szükség esetén – a 33. és 34. cikk szerinti 
előzetes engedélyezés vagy előzetes 
konzultáció alkalmazásának ellenőrzése;

törölve

Or. es
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Módosítás 325
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A Bizottság munkáját az adatvédelmi tisztviselő képesítésére és jogállására kell 
összpontosítani, azzal a céllal, hogy e munkakört – ha van ilyen – a szükséges képességekkel 
rendelkező és a kellő biztosítékokkal felvértezett személy töltse be.

Módosítás 326
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, a felügyelő hatóságok és 
a Bizottság ösztönzik az e rendelet helyes 
végrehajtásának elősegítésére szánt eljárási 
szabályzatok kidolgozását, figyelembe 
véve a különböző adatfeldolgozási 
ágazatok egyedi jellemzőit, különösen az 
alábbiak tekintetében:

(1) A tagállamok, a felügyelő hatóságok és 
a Bizottság ösztönzik az e rendelet helyes 
végrehajtásának elősegítésére szánt eljárási 
szabályzatok részvételen alapuló
kidolgozását, figyelembe véve a különböző 
adatfeldolgozási ágazatok egyedi 
jellemzőit, különösen az alábbiak 
tekintetében:

Or. es
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Módosítás 327
Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fogyasztók jogainak tiszteletben 
tartása;

Or. it

Módosítás 328
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján határozhat arról, hogy a hozzá a (3) 
bekezdés szerint előterjesztett eljárási 
szabályzatok és a létező eljárási 
szabályzatok módosításai vagy bővítése 
általános érvénnyel bírnak az Unió 
területén. E végrehajtási jogi aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. es

Módosítás 329
Antonio López-Istúriz White

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

(5) A Bizottság gondoskodik a (4) 
bekezdés szerint általánosan érvényesként 
elismert szabályzatok megfelelő 
nyilvánosságáról.

törölve

Or. es

Módosítás 330
Antonio López-Istúriz White

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 –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási politikák 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 
politikák hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, valamint az abban foglalt 
tevékenységek és eredmények 
megvalósításához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

Az uniós tanúsítási politikákat, az 
Európai Adatvédelmi Testület dolgozza ki 
az érintettek bevonásával, és hivatalosan a 
Bizottság hagyja jóvá. E politikák nem 
csupán az intézményekre, hanem 
különösen az e területen működő 
szereplőkre összpontosítanak.
A tanúsítási politikák szem előtt tartják a 
különböző ágazatokban működő szereplők 
egyedi szükségleteit, kiemelt figyelmet 
fordítva a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos igényeire, 
valamint az e politikákhoz szükséges 
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elhatárolásokra, annak érdekében, hogy 
hatékony eszközzé válhassanak. A 
tanúsítások megszerzése, megújítása és 
visszavonása az e rendeletben 
megállapított következményekkel jár.

Or. es

Indokolás

A képességek megerősítése érdekében, a tanúsításoknak, szigorú, önállóan működő, megújulni 
képes eljárásra kell épülnie. Ennek során a tanúsításokat bizonyos esetekben meg kell újítani 
vagy naprakésszé kell tenni, továbbá lehetővé kell tenni, hogy súlyos kötelességszegések 
esetén ezeket vissza lehessen vonni. A tanúsítás visszavonásának a vele járó előnyök 
haladéktalan elvesztésével kell járnia.

Módosítás 331
Antonio López-Istúriz White

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 különleges engedély.

Or. es

Indokolás

A „további engedély” kifejezés miatt, e cikk első bekezdése úgy értelmezhető, mintha a 
megfelelőségi határozat mellett, valamiféle első engedélyre is szükség volna az 
adattovábbításhoz. Ezt nem így van. A megfelelőségi határozatoknak pontosan az lényege, 
hogy lehetővé teszik az adatok előzetes, különleges engedély nélküli továbbítását. Ezért a 
szövegben a „további engedély” kifejezést „különleges engedélyre” kell módosítani.

Módosítás 332
Antonio López-Istúriz White
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Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a jogállamiság jelenlétének és 
megszilárdulásának mértéke, 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 a személyes 
adatok védelmét illetően érvényesülő 
biztonsági intézkedések; továbbá az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a 
jogok – a közigazgatási és a bírósági 
eljárás indításához és a jogorvoslathoz 
való jogot is ideértve – hatékonyságának 
és érvényesíthetőségének mértéke –
különösen azon Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek számára, akiknek 
személyes adatait továbbítják;

Or. es

Módosítás 333
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés

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 

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

Or. es

Indokolás

A „tilos” helyett inkább a „korlátozottan” kifejezést kell használni.

Módosítás 334
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 335
Sajjad Karim

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

ca) az adatkezelők ösztönzése arra, hogy 
folytassanak le opcionális 
hatásvizsgálatot.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 336
Antonio López-Istúriz White

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, a (4) bekezdéssel 
összhangban létrejött szerződéses 
feltételek.

Or. es

Módosítás 337
Antonio López-Istúriz White

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 

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti 
szerződéses feltételeken alapul, az 
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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.

adatkezelő vagy -feldolgozó – amennyiben 
nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel 
vagy a szükséges és érvényes tanúsítással 
– 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. es

Indokolás

 A (4) és (5) bekezdésben előírt előzetes engedélyeket helyettesíthetik az adatvédelmi 
tisztviselő intézkedései, ha van ilyen, vagy a 39. cikk szerinti tanúsítási politikákkal 
összhangban kiadott szükséges és érvényes tanúsítás.

Módosítás 338
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

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 

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak –
amennyiben nem rendelkezik adatvédelmi 
tisztviselővel vagy a szükséges és érvényes 
tanúsítással – 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 
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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.

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.

Or. es

Indokolás

Az indokolás megegyezik az előző módosításéval.

Módosítás 339
Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vállalkozáscsoport részéről az üzemi 
érdekképviselet és az adatvédelmi 
tisztviselő hozzájárulását követően 
kerültek megállapításra az érintett 
fióktelepen;

Or. de

Módosítás 340
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés



AM\920534HU.doc 165/225 PE500.695v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság meghatározhatja az 
adatkezelők, feldolgozók és felügyelő 
hatóságok között az e cikk szerinti kötelező 
erejű vállalati szabályokra vonatkozó, 
elektronikus formában történő
információcsere formátumát és eljárásait. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság meghatározhatja az 
adatkezelők, feldolgozók és felügyelő 
hatóságok között az e cikk szerinti kötelező 
erejű vállalati szabályokra vonatkozó 
információcsere formátumát és eljárásait. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

Az „elektronikus formában történő” szövegrészt törölni kell a technológiai semlegesség 
elvének jegyében, amelyre e rendeletet építeni kell.

Módosítás 341
Arlene McCarthy

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a továbbítás fontos közérdekből 
szükséges; vagy

d) a továbbítás fontos közérdekből
szükséges, például a versenyhatóságok, 
adó- és vámhatóságok, pénzügyi felügyelő 
hatóságok vagy társadalombiztosítási 
ügyekért felelős hivatalok közötti, illetve a 
bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy 
üldözésére hatáskörrel rendelkező 
hatóságok felé irányuló nemzetközi 
adattovábbítás esetében.

Or. en

Módosítás 342
Antonio López-Istúriz White
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a továbbítás jogi követelések létrejötte, 
érvényesítése vagy védelme miatt 
szükséges; vagy

e) a továbbítás jogi vagy közigazgatási
követelések létrejötte, érvényesítése vagy 
védelme miatt szükséges; vagy

Or. es

Indokolás

A közigazgatási eljárásokat is fel kell venni a szövegbe, mivel azok számos esetben az első 
lépést jelentik az egyéni jogok érvényesítése vagy védelme felé.

Módosítás 343
Antonio López-Istúriz White

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.

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

Or. es

Indokolás

A 28. cikkben megállapított dokumentációs kötelezettségeket akkor kell a (6) bekezdéssel 
kapcsolatban alkalmazni, ha teljesülnek az adott rendelkezésre vonatkozóan javasolt 
módosítás szerinti feltételek, azaz amikor nincs adatvédelmi tisztviselő, vagy érvényes és 
elegendő tanúsítás. A további esetekben a 28. cikk (1) bekezdésében foglalt alapelvet kell 
alkalmazni.
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Módosítás 344
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

A (7) bekezdésben foglalt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok túlzásnak bizonyulnak, mivel 
nem a rendelet kifejtését szolgálják, hanem annak lényegi kérdéseit érintik. Amennyiben az e 
cikkben foglalt szabályok lényegi elemei kiegészítésre szorulnak, azt az adott rendelkezésben 
kell kifejteni.

Módosítás 345
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
Az uniós jog által nem engedélyezett 

közlés
(1) Harmadik országbeli bíróság vagy 
törvényszék olyan ítélete, valamint 
hatóság olyan határozata semmilyen 
módon sem ismerhető el vagy 
érvényesíthető, amely egy adatkezelőt vagy 
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-feldolgozót személyes adatok közlésére 
kötelez – a kérelmező harmadik ország és 
az Unió vagy egy tagállam között 
hatályban lévő kölcsönös segítségnyújtási 
szerződés vagy nemzetközi megállapodás 
sérelme nélkül.
(2) Amennyiben harmadik országbeli 
bíróság vagy törvényszék ítélete, vagy 
hatóság határozata egy adatkezelőt vagy -
feldolgozót személyes adatok közlésére 
kér, az adatkezelő vagy -feldolgozó, vagy 
adott esetben az adatkezelő képviselője 
haladéktalanul bejelenti a felügyelő 
hatóságnak a kérést, és az adatok 
átadásához a 34. cikk (1) bekezdése d) 
pontjával összhangban köteles beszerezni 
a felügyelő hatóság előzetes engedélyét.
(3) A felügyelő hatóság értékeli, hogy a 
kért közlés megfelel-e a rendeletnek, és 
különösen hogy a közlés a 44. cikk (1) 
bekezdésének d) és e) pontja, valamint (5) 
bekezdése szerint szükséges és jogilag 
kötelező-e.
(4) A felügyelő hatóság tájékoztatja a 
kérésről az illetékes nemzeti hatóságot. Az 
adatkezelő vagy -feldolgozó az érintettet is 
tájékoztatja a kérésről és a felügyelő 
hatóság engedélyéről. 
(5) A Bizottság megállapíthatja a 
felügyelő hatóság részére történő, (2) 
bekezdésben említett bejelentések és az 
érintett (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásának egységes formátumát, 
valamint a bejelentésre és a tájékoztatásra 
alkalmazandó eljárásokat. E végrehajtási 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

E módosítás szövege egy szolgálatok közötti konzultáció kiszivárgott tervezetéből származik. 
Védelmet biztosít az ellen, hogy harmadik országok a területükön kívül is érvényesítsék 
jogszabályaikat. Erre a védelemre azért van szükség, mert egyes harmadik országokban olyan 
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jogszabályok vannak érvényben, amelyek megfelelő biztosítékok nélkül teszik kötelezővé az 
adatkezelők számára a személyes adatok közlését. Harmadik országok hatóságai csak a 
kölcsönös jogsegélyre vonatkozó eljáráson keresztül férhetnek hozzá európai adatkezelők 
birtokában lévő adatokhoz.

Módosítás 346
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a)–b) pontjában 
megállapított cél érdekében, a felügyelő 
hatóságok információkat cserélhetnek és 
együttműködhetnek a hatáskörük 
gyakorlásával és az e rendeletben 
szabályozott jogok védelmével összefüggő 
tevékenységek során.

Or. es

Indokolás

A javasolt szöveg célja, hogy kiegészítse az ilyen megállapodások megkötéséhez és a 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltételek meghatározását. A javasolt modell az éves és 
összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, a könyvvizsgálatban illetékes hatóságok 
együttműködésével kapcsolatban megállapított modellt veszi alapul.

Módosítás 347
Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az együttműködésre az alábbi 
feltételek mellett kerülhet sor:
a) a harmadik országok illetékes 
hatóságai rendelkeznek a személyes 
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adatok védelméhez, valamint azon 
kérdésekkel összefüggésben szükséges 
hatáskörrel, amelyek kezelése a hatályos 
jogszabály alapján az ő feladata,
b) léteznek viszonosságon alapuló 
munkavégzési megállapodások az érintett 
illetékes hatóságok között;
c) a személyes adatok harmadik ország 
részére történő átadása e rendelet V. 
fejezetével összhangban történik.

Or. es

Indokolás

A javasolt szöveg célja, hogy kiegészítse az ilyen megállapodások megkötéséhez és a 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltételek meghatározását. A javasolt modell az éves és 
összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, a könyvvizsgálatban illetékes hatóságok 
együttműködésével kapcsolatban megállapított modellt veszi alapul.

Módosítás 348
Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A (2a) bekezdés b) pontjában említett 
együttműködési megállapodások 
biztosítják az alábbiakat:
a) az illetékes hatóságok indokolással
támasztják alá az együttműködésre 
irányuló kérelem tárgyát,
b) a harmadik ország illetékes hatóságai 
által foglalkoztatott vagy korábban 
foglalkoztatott személyek, akik 
információkhoz férnek hozzá, szakmai 
titoktartási kötelezettség alá tartoznak;
c) a harmadik ország illetékes hatóságai 
az együttműködés eredményeit kizárólag 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
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feladatok ellátására használhatják,
d) amennyiben a harmadik ország 
illetékes hatósága az együttműködés 
keretében megszerzett információt egy 
harmadik félnek kívánja továbbadni, be 
kell szereznie az információt nyújtó 
hatóság előzetes, konkrét és írásos 
hozzájárulását, kivéve ha az információ 
átadását nemzeti jogszabály írja elő vagy 
igazságügyi szerv rendeli el, és az 
alábbiakban felsoroltakhoz kapcsolódó 
fontos közérdekek védelméhez szükséges 
intézkedésekhez fűződik:
bűncselekmények megelőzése, vizsgálata 
és üldözése;
a hivatalos hatóság a szerződés keretében 
folytatott tevékenységéhez – akár 
alkalomszerűen – kötődő ellenőrzés, 
felügyelet vagy szabályozó funkció;
ilyen esetben erről előzetesen értesíteni 
kell az információt biztosító hatóságot;
e) meg kell tenni a kellő technikai és 
szervezeti biztonsági intézkedéseket a 
személy adatok véletlen vagy jogszerűtlen 
megsemmisítése, véletlen elvesztése, 
engedély nélküli módosítása, terjesztése 
vagy elérése, továbbá a személyes 
adatokat érintő bármely egyéb jogellenes 
kezelés ellen;
f) a harmadik ország együttműködésre 
irányuló kérelmet az alábbi esetekben el 
kell utasítani:
a felkérés kedvezőtlenül érinti az Európai 
Unió vagy a megkeresett tagállam 
szuverenitását, biztonságát vagy 
közrendjét,
a megkeresett állam hatóságai előtt 
ugyanezen személyek ellen és ugyanezen 
cselekmények kapcsán már bírósági 
eljárás indult.

Or. es
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Indokolás

A javasolt szöveg célja, hogy kiegészítse az ilyen megállapodások megkötéséhez és a 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltételek meghatározását. A javasolt modell az éves és 
összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, a könyvvizsgálatban illetékes hatóságok 
együttműködésével kapcsolatban megállapított modellt veszi alapul.

Módosítás 349
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok közlik a Bizottsággal az 
(2a) és (2b) bekezdésben említett 
munkavégzési megállapodásokat.

Or. es

Indokolás

A javasolt szöveg célja, hogy kiegészítse az ilyen megállapodások megkötéséhez és a 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltételek meghatározását. A javasolt modell az éves és 
összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben, a könyvvizsgálatban illetékes hatóságok 
együttműködésével kapcsolatban megállapított modellt veszi alapul.

Módosítás 350
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóság a ráruházott
feladat- és hatáskörök gyakorlása során 
teljesen függetlenül jár el.

(1) A felügyelő hatóságok a rájuk 
ruházott feladat- és hatáskörök gyakorlása 
során teljesen függetlenül járnak el.
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Or. es

Módosítás 351
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felügyelő hatóság tagjai feladatkörük 
ellátása során senkitől nem kérhetnek, és 
nem fogadhatnak el utasítást.

(2) A felügyelő hatóságok tagjai 
feladatkörük ellátása során senkitől nem 
kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasítást.

Or. es

Módosítás 352
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
felügyelő hatóság számára rendelkezésre 
bocsátja a feladat- és hatáskörei, köztük a 
kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés 
és az Európai Adatvédelmi Testületben 
való részvétel ellátásához szükséges 
megfelelő emberi, műszaki és pénzügyi 
forrásokat, helyiségeket és infrastruktúrát.

(5) Minden tagállam – saját belső 
hatáskörmegosztásának megfelelően –
biztosítja, hogy a felügyelő hatóságok
számára rendelkezésre bocsátja a feladat-
és hatáskörei, köztük a kölcsönös 
segítségnyújtás, együttműködés és az 
Európai Adatvédelmi Testületben való 
részvétel ellátásához szükséges megfelelő 
emberi, műszaki és pénzügyi forrásokat, 
helyiségeket és infrastruktúrát.

Or. es

Módosítás 353
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés
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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 – saját 
hatáskörmegosztásának megfelelően –
biztosítja, hogy a felügyelő hatóságok saját 
személyzettel rendelkezzenek, amelyet a 
felügyelő hatóság vezetése nevez ki és 
irányít.

Or. es

Módosítás 354
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
felügyelő hatóság a függetlenségét nem 
befolyásoló pénzügyi ellenőrzés alá 
tartozik. A tagállamok biztosítják, hogy a 
felügyelő hatóság elkülönített éves 
költségvetéssel rendelkezik. A 
költségvetést közzé kell tenni.

(7) A tagállamok – saját belső 
hatáskörmegosztásának megfelelően –
biztosítják, hogy a felügyelő hatóságok a 
függetlenségüket nem befolyásoló 
pénzügyi ellenőrzés alá tartoznak. A 
tagállamok – saját belső 
hatáskörmegosztásuknak megfelelően –
biztosítják, hogy a felügyelő hatóságok
elkülönített éves költségvetéssel 
rendelkezzenek. A költségvetést közzé kell 
tenni.

Or. es

Módosítás 355
Antonio López-Istúriz White

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 

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

Or. es

Módosítás 356
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tag feladatköre a hivatali idő 
lejártával, lemondással vagy felmentéssel 
szűnik meg, az (5) bekezdésnek 
megfelelően.

(3) A tag feladatköre a hivatali idő 
lejártával, a feladatkör ellátására való 
alkalmatlanság, összeférhetetlenség, 
lemondás, felmentés, szándékos 
bűncselekmény miatti jogerős ítélet vagy a 
kötelező nyugdíjkorhatár elérése miatt 
szűnik meg.

Or. es

Módosítás 357
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagot az illetékes nemzeti bíróság
felmentheti, vagy a nyugdíjhoz, illetve az 
egyéb juttatásokhoz való jogától 
megfoszthatja abban az esetben, ha már 
nem felel meg a feladatai teljesítéséhez 
előírt feltételeknek, vagy súlyos 
kötelességszegést követett el.

(4) A tagot az őt kinevező szervezet 
elbocsáthatja vagy felmentheti abban az 
esetben, ha már nem felel meg a feladatai 
teljesítéséhez előírt feltételeknek, vagy 
megbízatásával összefüggésben súlyos 
kötelességszegést követett el.

Or. es
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Módosítás 358
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felügyelő hatóság létrehozása és 
jogállása;

a) a felügyelő hatóságok létrehozása és 
jogállása;

Or. es

Módosítás 359
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felügyelő hatóság tagjai 
feladatköreinek ellátásához szükséges 
végzettség, tapasztalat és készségek;

b) a felügyelő hatóságok tagjai 
feladatköreinek ellátásához szükséges 
végzettség, tapasztalat és készségek;

Or. es

Módosítás 360
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felügyelő hatóság tagjainak 
kinevezésére vonatkozó szabályok és 
eljárások, valamint a hivatali 
feladatkörökkel összeférhetetlen 
tevékenységekre és foglalkozásokra 
vonatkozó szabályok;

c) a felügyelő hatóságok tagjainak 
kinevezésére vonatkozó szabályok és 
eljárások, valamint a hivatali 
feladatkörökkel összeférhetetlen 
tevékenységekre és foglalkozásokra 
vonatkozó szabályok;

Or. es
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Módosítás 361
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a felügyelő hatóság tagjai 
megbízatásának időtartama, amely 
legalább négy év, kivéve az e rendelet 
hatálybalépését követő első kinevezést, 
amely rövidebb ideig tarthat, amennyiben 
ez a felügyelő hatóság függetlenségének 
lépcsőzetes kinevezési eljárás révén való 
megőrzéséhez szükséges;

d) a felügyelő hatóságok tagjai 
megbízatásának időtartama, amely 
legalább négy év, kivéve az e rendelet 
hatálybalépését követő első kinevezést, 
amely rövidebb ideig tarthat, amennyiben 
ez a felügyelő hatóságok függetlenségének 
lépcsőzetes kinevezési eljárás révén való 
megőrzéséhez szükséges;

Or. es

Módosítás 362
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felügyelő hatóság tagjainak esetleges 
ismételt kinevezhetősége;

e) a felügyelő hatóságok tagjainak 
esetleges ismételt kinevezhetősége;

Or. es

Módosítás 363
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
49 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a felügyelő hatóság tagjainak és 
alkalmazottainak feladatköreire vonatkozó 

f) a felügyelő hatóságok tagjainak és 
alkalmazottainak feladatköreire vonatkozó 
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szabályok és általános feltételek; szabályok és általános feltételek;

Or. es

Módosítás 364
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a felügyelő hatóság tagjai 
megbízatásának megszűnésére vonatkozó 
szabályok és eljárások, beleértve azt az 
esetet, ha már nem tesznek eleget a 
kötelezettségek végrehajtásához szükséges 
feltételeknek, vagy ha súlyos 
kötelezettségszegést követtek el.

g) a felügyelő hatóságok tagjai 
megbízatásának megszűnésére vonatkozó 
szabályok és eljárások, beleértve azt az 
esetet, ha már nem tesznek eleget a 
kötelezettségek végrehajtásához szükséges 
feltételeknek, vagy ha súlyos 
kötelezettségszegést követtek el.

Or. es

Módosítás 365
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyelő hatóság tagjait és személyzetét 
a hivatalos feladataik ellátása során 
tudomásukra jutott bármely bizalmas 
információk tekintetében hivatali idejük 
alatt és annak leteltét követően is szakmai 
titoktartási kötelezettség terheli.

A felügyelő hatóságok tagjait és 
személyzetét a hivatalos feladataik ellátása 
során tudomásukra jutott bármely bizalmas 
információk tekintetében hivatali idejük 
alatt és annak leteltét követően is szakmai 
titoktartási kötelezettség terheli.

Or. es

Módosítás 366
Françoise Castex
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Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A saját területén valamennyi hatóság 
hatáskörrel rendelkezik az adatkezelő 
vagy -feldolgozó telephelyén végzett 
tevékenységgel összefüggő vagy a 
lakosokat érintő adatfeldolgozási 
tevékenységek tekintetében.

Or. fr

Módosítás 367
Antonio López-Istúriz White

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 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, kivéve 
a benyújtott panaszokra válaszként adott 
határozatokat illetően, amelyről a 73. cikk 
rendelkezik, amennyiben összehangolja az 
érintett felügyelő hatóságok 
tevékenységét, az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy az 51. cikk (2) bekezdését kiegészítse egy tagmondattal, amely a 73. 
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cikkben említett intézkedéseket (az érintettek panaszemeléshez való joga) kizárja a rendelet 
alkalmazási köréből. Ezzel egyidejűleg, a szöveg következetességének megőrzése érdekében, 
további módosítási javaslatok is megfogalmazódnak, amelyek célja az egyetlen felügyelő 
hatóságra épülő rendszer általánosítása miatt bevezetett rendelkezések törlése.

Módosítás 368
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) saját kezdeményezés, panasz vagy egy 
másik felügyelő hatóság megkeresése 
alapján vizsgálatot folytat le, és ésszerű 
határidőn belül tájékoztatja a vizsgálat 
eredményéről, amennyiben az emelt 
panaszt a felügyelő hatóság előtt;

d) saját kezdeményezés, panasz, egy másik 
felügyelő hatóság megkeresése vagy 
rendőrségi feljelentés alapján vizsgálatot 
folytat le, és ésszerű határidőn belül 
tájékoztatja a vizsgálat eredményéről, 
amennyiben az emelt panaszt a felügyelő 
hatóság előtt;

Or. es

Indokolás

A vizsgálatindítás lehetséges okai között számba kell venni a rendőrségi feljelentést is, 
amennyiben a rendőri tevékenység során olyan lényeges információk merülnek fel, amelyek 
azt bizonyítják, hogy az egyének magánélethez való jogát veszély fenyegetheti.

Módosítás 369
Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a hozzá tartozó területen összehangolja 
a tanúsítási politikákat, a 39. cikkben 
foglaltaknak megfelelően;

Or. es
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Indokolás

A tanúsítási politikák megerősítésével kapcsolatos álláspontot figyelembe véve, rá kell 
mutatni a felügyelő hatóság (hatóságok) e politikákkal kapcsolatos hatáskörére.

Módosítás 370
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) lefolytatja a személye adatok 
védelmével kapcsolatos ellenőrzéseket 
vagy végrehajtja az ellenőrzési terveket.

Or. es

Módosítás 371
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi felügyelő hatóságnak éves 
jelentést kell készítenie a tevékenységéről. 
A jelentést a nemzeti parlamentnek kell 
benyújtani és elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság, a Bizottság és az Európai 
Adatvédelmi Testület számára.

Valamennyi felügyelő hatóságnak éves 
jelentést kell készítenie a tevékenységéről. 
A jelentést a saját parlamentnek és/vagy a 
nemzeti jogszabályok által kijelölt egyéb 
hatóságoknak kell benyújtani és 
elérhetővé kell tenni a nyilvánosság, a 
Bizottság és az Európai Adatvédelmi 
Testület számára.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy a rendelet szövege azon országokra is kiterjedjen, amelyek 
területükön egynél több felügyelő hatósággal rendelkeznek.
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Módosítás 372
Antonio López-Istúriz White

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 tizenöt 
napon 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

Or. es

Indokolás

A rendszer hatékonyságának és hitelességének fokozás érdekében, az egyhónapos határidőt, 
amely túl hosszú, tizenöt napra kell módosítani.

Módosítás 373
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben valamely felügyelő 
hatóság a másik felügyelő hatóság 
megkeresésétől számított egy hónapon
belül nem intézkedik, a megkereső 
felügyelő hatóság az 51. cikk (1) bekezdése 
értelmében ideiglenes intézkedést hozhat a 
saját tagállama területén, és az ügyet az 57. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően az Európai Adatvédelmi 
Testület elé terjeszti.

(8) Amennyiben valamely felügyelő 
hatóság a másik felügyelő hatóság 
megkeresésétől számított tizenöt napon
belül nem intézkedik, a megkereső 
felügyelő hatóság az 51. cikk (1) bekezdése 
értelmében ideiglenes intézkedést hozhat a 
saját tagállama területén, és az ügyet az 57. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően az Európai Adatvédelmi 
Testület elé terjeszti.
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Or. es

Indokolás

 A rendszer hatékonyságának és hitelességének fokozás érdekében, az egyhónapos határidőt, 
amely túl hosszú, tizenöt napra kell módosítani.

Módosítás 374
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a felügyelő hatóság egy 
hónapon belül nem tesz eleget a (2) 
cikkben meghatározott kötelezettségének, a 
többi felügyelő hatóság az 51. cikk (1) 
bekezdése értelmében ideiglenes 
intézkedést hozhat a tagállamának 
területén.

(5) Amennyiben a felügyelő hatóság 
tizenöt napon belül nem tesz eleget a (2) 
cikkben meghatározott kötelezettségének, a 
többi felügyelő hatóság az 51. cikk (1) 
bekezdése értelmében ideiglenes 
intézkedést hozhat a tagállamának 
területén.

Or. es

Indokolás

 A rendszer hatékonyságának és hitelességének fokozás érdekében, az egyhónapos határidőt, 
amely túl hosszú, tizenöt napra kell módosítani.

Módosítás 375
Antonio López-Istúriz White

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 a 
Bizottság kérésére véleményezi az ügyet. 
A véleményt az Európai Adatvédelmi 
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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.

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.

Or. es

Indokolás

Fontos az Európai Adatvédelmi Testület véleménynyilvánítási kötelezettségének behatárolása. 
Az 58. cikk (7) bekezdése kisebb módosításokkal megfelel e célnak.

Módosítás 376
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk

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 
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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. es

Indokolás

Törölni kell azokat a cikkeket, amelyek a Bizottságot feljogosítják a felügyelő hatóságok 
tevékenységének ellenőrzésére. A felügyelő hatóságoknak egyenként és együttesen is 
függetlennek kell lenniük, nem rendelhetők alá közigazgatási és/vagy politikai szerveknek. A 
Bizottság az uniós jog alkalmazásának ellenőrzésére irányuló felhatalmazásával kizárólag a 
szerződésekben rögzített módon élhet.

Módosítás 377
Antonio López-Istúriz White

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 



PE500.695v01-00 186/225 AM\920534HU.doc

HU

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 
haladhatja meg a 12 hónapot.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt időszakon 
belül a felügyelő hatóság nem fogadhatja 
el az intézkedéstervezetet.

Or. es

Indokolás

Törölni kell azokat a cikkeket, amelyek a Bizottságot feljogosítják a felügyelő hatóságok 
tevékenységének ellenőrzésére. A felügyelő hatóságoknak egyenként és együttesen is 
függetlennek kell lenniük, nem rendelhetők alá közigazgatási és/vagy politikai szerveknek. A 
Bizottság az uniós jog alkalmazásának ellenőrzésére irányuló felhatalmazásával kizárólag a 
szerződésekben rögzített módon élhet.

Módosítás 378
Antonio López-Istúriz White

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 

törölve
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jelezte, hogy nem szándékozik követni a 
Bizottság 59. cikk alapján elfogadott 
véleményét;

Or. es

Indokolás

Törölni kell azokat a cikkeket, amelyek a Bizottságot feljogosítják a felügyelő hatóságok 
tevékenységének ellenőrzésére. A felügyelő hatóságoknak egyenként és együttesen is 
függetlennek kell lenniük, nem rendelhetők alá közigazgatási és/vagy politikai szerveknek. A 
Bizottság az uniós jog alkalmazásának ellenőrzésére irányuló felhatalmazásával kizárólag a 
szerződésekben rögzített módon élhet.

Módosítás 379
Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 59. cikk (1) bekezdésben megjelölt 
határidőn belül annak eldöntésére, hogy 
az 58. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeket 
általánosan érvényesnek tekinti-e;

törölve

Or. es

Indokolás

Törölni kell azokat a cikkeket, amelyek a Bizottságot feljogosítják a felügyelő hatóságok 
tevékenységének ellenőrzésére. A felügyelő hatóságoknak egyenként és együttesen is 
függetlennek kell lenniük, nem rendelhetők alá közigazgatási és / vagy politikai szerveknek. A 
Bizottság az uniós jog alkalmazásának ellenőrzésére irányuló felhatalmazásával kizárólag a 
szerződésekben rögzített módon élhet.

Módosítás 380
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés



PE500.695v01-00 188/225 AM\920534HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Törölni kell azokat a cikkeket, amelyek a Bizottságot feljogosítják a felügyelő hatóságok 
tevékenységének ellenőrzésére. A felügyelő hatóságoknak egyenként és együttesen is 
függetlennek kell lenniük, nem rendelhetők alá közigazgatási és/vagy politikai szerveknek. A 
Bizottság az uniós jog alkalmazásának ellenőrzésére irányuló felhatalmazásával kizárólag a 
szerződésekben rögzített módon élhet.

Módosítás 381
Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) javaslatot tesz az uniós tanúsítási 
politika alapjait képező fogalmakra, és 
ellátja e politika nyomon követését és 
végrehajtásuk értékelését, amelynek 
eredményeit továbbítja a Bizottságnak.

Or. es

Módosítás 382
Antonio López-Istúriz White

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

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ. Az egyik elnökhelyettes az európai 
adatvédelmi biztos, kivéve, ha őt választják 
elnöknek.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ.

Or. es

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy az adatvédelmi biztos bármely más hatóságnál több jogosultságot 
kapjon állandó alelnöki posztra.

Módosítás 383
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
titkársággal rendelkezik. A titkárságot az 
európai adatvédelmi biztos biztosítja.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
titkársággal rendelkezik. Az Európai 
Adatvédelmi Testületet a Bizottság látja el 
a titkárság feladatainak elvégzéséhez 
szükséges eszközökkel.

Or. es

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos az Európai Adatvédelmi Testület szavazati joggal rendelkező 
tagja. Nem tűnik elfogadhatónak, hogy ezzel párhuzamosan a titkársági feladatokat is ellássa. 
Az európai adatvédelmi biztos titkári minőségében folyamatában ellenőrizheti az Európai 
Adatvédelmi Testület tevékenységét, amelyet oly módon irányíthat vagy befolyásolhat, amely 
nem egyeztethető össze aktív, saját érdekekkel rendelkező tagi minőségével.

Módosítás 384
Antonio López-Istúriz White

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

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

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni a 
lakóhelye szerinti tagállam felügyelő 
hatóságánál, ha megítélése szerint a rá 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása 
ellentétes e rendelettel, vagy ha az ebben 
elismert jogait nem kellően vették 
figyelembe.

Or. es

Indokolás

Az érintetteket kétféle kereseti jog illeti meg. Az egyik, amelyet a felügyelő hatóságokkal 
szemben, a rendeletben biztosított jogok gyakorlása érdekében, önállóan, az esetleges 
panaszokat személyesen beadva érvényesíthet. A másik pedig, amelyet a 73. cikk (2) 
bekezdésben említett, megfelelően meghatalmazott szervezet vagy egyesület közbenjárásával 
gyakorolhat.

Módosítás 385
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 386
Rebecca Taylor
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Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni a 
szokásos tartózkodási helye szerinti
tagállam vagy az adatkezelő fő 
szervezetének helye szerinti tagállam 
felügyelő hatóságánál, ha megítélése 
szerint a rá vonatkozó személyes adatok 
feldolgozása ellentétes e rendelettel.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg jelentős gyakorlati problémákat és logisztikai nehézségeket 
vet fel, a javasolt változtatás pedig az érintettnek és a nemzeti felügyelő hatóságnak is 
fokozott jogbiztonságot nyújtana.

Módosítás 387
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, az adott tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt nyújthat be 
a jelen rendeletben foglaltak vélelmezett 
megsértése esetében. Továbbá, az adott 
tagállamban állandó lakóhellyel 
rendelkező egy vagy több érintett nevében 
eljárva gyakorolhatja azok e rendelet 
szerinti jogait, amennyiben rendelkezik az 
ehhez szükséges és elegendő 
meghatalmazással.
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Or. es

Indokolás

Az indokolás megegyezik az előző módosításéval.

Módosítás 388
Antonio López-Istúriz White

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.

törölve

Or. es

Módosítás 389
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden természetes vagy jogi személy 
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó, 
vagy őt bármilyen módon érintő döntései 
ellen bírósági eljárást indítani.

Or. es

Indokolás

Biztosítani kell ismerni a természetes vagy jogi személyek kereseti jogát a felügyelő hatóság 
olyan határozataival, tétlenségével, vagy mulasztásával szemben, amely jogaikat sértheti. A 
rendeletnek meg kell továbbá állapítani, mikor és milyen feltételek mellet lehet az igény 
elutasítani. A kereseti jogot el kell ismerni a cselekmény vagy a mulasztás miatt közvetlenül, 
valamint jogaikban érintett személyek számára.
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Módosítás 390
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 391
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogai védelméhez szükséges 
határozat hiányában, vagy amennyiben a 
felügyelő hatóság három hónapon belül 
nem tájékoztatja az érintettet – az 52. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjának 
megfelelően – a panasszal kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről, valamennyi érintettnek 
joga van a felügyelő hatóságot a panasz 
elbírálására kötelező bírósági 
jogorvoslathoz.

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság, a 
panasz benyújtásától számított három 
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet 
a panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről, úgy kell tekinteni, hogy a
követelést elutasították. Ugyancsak 
elutasítottnak kell tekinteni a követelést, 
amennyiben a panasz benyújtásától 
számított hat hónapon belül, a felügyelő
hatóság nem zárta le véglegesen az ügyet.

Or. es

Indokolás

A jogbiztonság érdekében meg kell határozni a panasztételi ügyekkel kapcsolatos 
döntéshozatal legfeljebb hathónapos határidejét. Rendkívüli esetekben ennél hosszabb 
határidő is megállapítható. Meg kell továbbá azt a határidőt is állapítani, amelyen belül az 
érintettet tájékoztatni kell a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről. Amennyiben erre 
nem kerül sor, a panaszt elutasítottnak kell tekinteni, annak minden jogkövetkezményével 
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együtt.

Módosítás 392
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 393
Antonio López-Istúriz White

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 személyt megillet a 
bírósági jogorvoslathoz való jog, ha 
megítélése szerint megsértették az e 
rendelet szerinti jogait.

Or. es
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Indokolás

A módosítás az „a személyes adatainak e rendelettel ellentétes feldolgozása következtében” 
rész törlésére irányul, azzal a céllal, hogy elkerüljön minden olyan értelmezést, amely 
valamilyen módon csorbíthatná a rendeletben elismert kereseti jogot.

Módosítás 394
Francesco Enrico Speroni

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 személyt 
térítésmentesen megillet a bírósági 
jogorvoslathoz való jog, ha megítélése 
szerint a személyes adatainak e rendelettel 
ellentétes feldolgozása következtében 
megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Or. it

Módosítás 395
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az eljárások az ugyanazon 
intézkedésre, határozatra vagy gyakorlatra 
vonatkozó, az 58. cikkben hivatkozott 
egységességi mechanizmus érelmében 
felfüggesztésre kerültek, a bíróság 
felfüggesztheti az előtte folyamatban lévő 
eljárást, kivéve ha az érintett jogai 
védelmének sürgőssége nem teszi lehetővé 
az egységességi mechanizmus szerinti 

(3) Amennyiben az eljárások az ugyanazon 
intézkedésre, határozatra vagy gyakorlatra 
vonatkozó, az 58. cikkben hivatkozott 
egységességi mechanizmus érelmében 
felfüggesztésre kerültek, a bíróság –
bármely fél kérésére, és valamennyi 
érintett meghallgatását követően –
felfüggesztheti az előtte folyamatban lévő 
eljárást, kivéve ha az érintett jogai 
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eljárás eredményének megvárását. védelmének sürgőssége nem teszi lehetővé 
az egységességi mechanizmus szerinti 
eljárás eredményének megvárását.

Or. es

Indokolás

Az eljárás felfüggesztésére csak valamely fél kérésére, valamennyi érintett meghallgatását 
követően kerülhet sor, mivel az ilyen jellegű eljárások esetében ez a legjobb megoldás.

Módosítás 396
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A gyakorlatban nincs szükség ilyen mechanizmusra.

Módosítás 397
Antonio López-Istúriz White

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. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni, amennyiben 
előzetesen megkapta az ehhez szükséges 
meghatalmazást.
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Or. es

Indokolás

A 73. cikk (2) bekezdésében említett szerveknek, szervezeteknek vagy egyesületeknek minden
esetben kellő és elegendő meghatalmazással kell rendelkezniük ahhoz, hogy a rájuk ruházott 
kereseti jogot, az érintettek nevében eljárva gyakorolhassák, aminek világosan tükröződnie 
kell a rendelet szövegében.

Módosítás 398
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben valamely tagállam 
illetékes bírósága ésszerű indokok alapján 
úgy véli, hogy egy másik tagállamban 
párhuzamos eljárás van folyamatban, 
megkeresi a másik tagállam illetékes 
bíróságát az említett párhuzamos eljárás 
fennállásának megerősítése érdekében.

törölve

Or. es

Indokolás

A (3) és a (4) bekezdés szövege nem egyértelmű. Amennyiben a perfüggőségre vonatkozik, 
nem ez a megfelelő eszköz az ilyen típusú helyzetben alkalmazandó jogi szabályozás 
kialakításához, mivel az esetlegesen felmerülő kérdéseket megfelelően rendezik a 
joghatóságra vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályok.

Módosítás 399
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ilyen párhuzamos 
eljárások ugyanazon intézkedésre, 
határozatra vagy gyakorlatra 

törölve
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vonatkoznak, a bíróság az eljárást 
felfüggesztheti.

Or. es

Indokolás

A (3) és a (4) bekezdés szövege nem egyértelmű. Amennyiben a perfüggőségre vonatkozik, 
nem ez a megfelelő eszköz az ilyen típusú helyzetben alkalmazandó jogi szabályozás 
kialakításához, mivel az esetlegesen felmerülő kérdéseket megfelelően rendezik a 
joghatóságra vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályok.

Módosítás 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Kártérítést minden olyan érintett számára biztosítani kell, akinek adatait jogellenesen és a 
hozzájárulásuk nélkül dolgozták fel, különösen ha az adatokat a jelenlegi vagy jövőbeni 
foglalkoztatásból való kizárásukra használták fel.

Módosítás 401
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés



AM\920534HU.doc 199/225 PE500.695v01-00

HU

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. Egyetemleges felelősség 
esetén az érintett személy kárát orvosló 
adatfeldolgozó jogorvoslati kérelmet 
nyújthat be az adatkezelő ellen 
visszatérítés céljából, amennyiben az a 26. 
cikk (2) bekezdése szerinti jogi aktusnak 
megfelelően járt el.

Or. fr

Módosítás 402
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatkezelő rendelkezik 
képviselővel, a szankciókat a képviselővel 
szemben kell alkalmazni, az adatkezelővel 
szemben alkalmazható szankciók sérelme 
nélkül.

(2) Amennyiben az adatkezelő rendelkezik 
képviselővel, a szankciókat a képviselővel 
szemben e minőségében kell alkalmazni, 
és kikényszeríteni, az adatkezelővel 
szemben alkalmazható szankciók sérelme 
nélkül.

Or. es

Indokolás

A (2) bekezdés szövege, úgy tűnik, egyértelműen arra utal, hogy a képviselt vagy az 
adatkezelő cselekedetei miatti szankció számon kérhető a képviselőn. Amennyiben ez így van, 
pontosítani kell, hogy szankciókat e minőségében alkalmazzák vele szemben.

Módosítás 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 404
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az „egyablakos ügyintézés” elvével összhangban ez a módosítás biztosítja, hogy ugyanazon
jogsértésért több adatvédelmi hatóság ne tudjon szankciót kiszabni.
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Módosítás 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 51. cikknek megfelelően 
illetékességgel rendelkező felügyelő 
hatóság hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

Or. pl

Módosítás 406
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés 
szándékosságára vagy a gondatlanság
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, 
valamint a büntetés alanyának valós 
anyagi helyzetére.

Or. es
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Módosítás 407
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 408
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 409
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 410
Antonio López-Istúriz White

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 nem szándékos, 
jogerős határozat nélkül lezárt vagy törölt 
előzményekkel rendelkező meg nem 
felelés esetén írásbeli figyelmeztetést 
bocsátható ki és ilyen esetben mellőzhető a 
szankció kiszabása. Amennyiben az eset 
körülményei megkívánják, alternatív 
kiigazító intézkedések írhatók elő, az 
alábbiakban felsorolt esetekben és 
módon:

Or. es

Indokolás

A módosítás célja a szélesebb körű alternatív szankciók bevezetése. Ezért ki kell bővíteni a (3) 
bekezdésben megállapított alternatív szankciókat, annak érdekében, hogy ezeket ne csak az 
eredetileg említett személyek vagy intézmények, hanem – konkrét feltételek alapján –, a 
közigazgatási intézmények, valamint egyéb vállalkozások vagy intézmények esetében is 
alkalmazni lehessen.

Módosítás 411
Francesco Enrico Speroni
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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. it

Módosítás 412
Antonio López-Istúriz White

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.

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
hajlandó a felügyelő hatósággal 
együttműködni azon kiigazító 
intézkedések kidolgozásában, amelyek a 
jövőben elkerülhetővé teszik a hasonló 
mulasztások elkerülését. Az e pontban 
említett együttműködés a felügyelő 
hatóságokkal szemben aláírt 
kötelezettségvállalások alapján valósul 
meg. A felügyelő hatósággal való, hitelt 
érdemlően igazolt együttműködés hiánya, 
az ügy kezdetétől számított hat hónap 
elteltével, az eredetileg esedékes bírság 
kiszabását vonja maga után.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja a szélesebb körű alternatív szankciók bevezetése, különös hangsúlyt fektetve 
a jövőbeli jogsértések megelőzésére irányuló stratégiára. A tervezett alternatív szankciók 
zöme olyan megállapodásokra törekszenek, amelyek biztosítják a jövőbeli jogsértések 
megelőzését. A kiigazító intézkedéseket a felügyelő hatóságokkal aláírt megállapodásokban, 
vagy az érintett hatóság által kiadott rendeletben vagy határozatban rögzítik.
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Módosítás 413
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a közigazgatási intézmény 
együttműködik a felügyelő hatósággal 
azon intézkedések kidolgozásában, 
amelyek lehetővé teszik a hasonló 
mulasztások elkerülését a jövőben. Az e 
pontban említett együttműködésre az 
érintett hatóság által hozott döntések vagy 
határozatok vonatkoznak, amelyekben 
utalnak a bevezetett intézkedések okaira. 
A felügyelő hatósággal való, hitelt 
érdemlően igazolt együttműködés hiánya, 
az ügy kezdetétől számított egy év 
elteltével, az eredetileg esedékes bírság 
kiszabását vonja maga után.
E cikk alkalmazásában, a 
gondatlanságból elkövetett, jogerős 
szankciókkal büntetett jogsértéséket, az 
alábbi idők elteltével törlik a 
nyilvántartásból:
a (4) bekezdésben megállapított valamely 
bírsággal járó szankciók esetében, két év; 
az (5) bekezdésben megállapított valamely 
bírsággal járó szankciók esetében, négy 
év; a (6) bekezdésben megállapított 
valamely bírsággal járó szankciók 
esetében, hat év.
E cikk alkalmazásában, a súlyos 
gondatlanságból, vagy szándékosan 
elkövetett, jogerős szankciókkal büntetett 
jogsértéséket, az alábbi idők elteltével 
törlik a nyilvántartásból:
a (4) bekezdésben megállapított valamely 
bírsággal járó szankciók esetében öt év; az 
(5) bekezdésben megállapított valamely 
bírsággal járó szankciók esetében tíz év; a 
(6) bekezdésben megállapított valamely 
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bírsággal járó szankciók esetében tizenöt 
év;

Or. es

Indokolás

E módosítás indokolása megegyezik az előző módosításéval.

Módosítás 414
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. it

Módosítás 415
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom
legfeljebb 1%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű átlagos 
nyereség legfeljebb 1%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. es
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Módosítás 416
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

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

Or. it

Módosítás 417
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt;

a) nem, vagy egyértelműen hiányosan 
bocsátja rendelkezésre a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt;

Or. es

Módosítás 418
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 

c) nem tesz eleget, e rendelet 
alkalmazásában, az adatok tárolásának
megszüntetésére vagy a törlésére
vonatkozó kérelemnek;
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mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;

Or. es

Módosítás 419
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
továbbításában;

d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy jogos 
indok nélkül, megakadályozza az érintettet 
a személyes adatok más alkalmazásba való 
továbbításában;

Or. es

Módosítás 420
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;

f) nem számol be, vagy nem gondoskodik 
arról, hogy módjában álljon beszámolni a 
felügyelő hatóság számára a kötelezőn 
előírt esetekben, a rendelet szerinti 
formában, kivéve ha az e rendelet vagy a 
tagállamok végrehajtási jogszabályai 
szerint súlyosabb vétségnek minősül;

Or. es
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Módosítás 421
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A felügyelő hatóság 1 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 3%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. it

Módosítás 422
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a munkavállalók vagy lehetséges 
munkavállalók személyes adatait arra 
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használja fel, hogy e munkavállalókból 
feketelistát állítson össze, átvilágítsa vagy 
kizárja e munkavállalókat a jövőbeli 
foglalkoztatásból;

Or. en

Indokolás

A munkavállalók vagy lehetséges munkavállalók személyes adataihoz (sok esetben, de nem 
kizárólag szakszervezeti kötődésükkel és tevékenységükkel kapcsolatos adataikhoz) való 
jogellenes hozzáférés és az ezen adatokkal való visszaélés, amelynek célja e munkavállalók 
feketelistázása, a jövőbeni foglalkoztatásból való kizárása vagy olyan egyéb intézkedés, amely 
adott esetben akadályozhatja munkájukat és/vagy jelentős hatással lehet jövőbeni munkájukra 
és karrierjükre, e munkavállalók alapjogainak – magánélethez való jogának és egyesülési 
szabadságának – súlyos megsértése, amely a legsúlyosabb szankciót vonja maga után.

Módosítás 424
Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) üzleti célokra használja fel az egyéb 
célokra összegyűjtött személyes adatokat.

Or. it

Módosítás 425
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;

c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek; 
kivéve, ha az e rendelet alapján jogszerű, 
valós jogcímekre vagy indokokra 
hivatkozik;

Or. es
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Módosítás 426
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;

törölve

Or. es

Módosítás 427
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;

törölve

Or. es

Módosítás 428
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 

h) a kötelezően előírt esetekben nem, vagy 
nem időben vagy nem teljes mértékben 
figyelmezteti vagy értesíti a felügyelő 
hatóságot vagy az érintettet a személyes 



AM\920534HU.doc 213/225 PE500.695v01-00

HU

32. cikk szerint; adatok megsértéséről a 31. és a 32. cikk 
szerint;

Or. es

Módosítás 429
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;

i) a kötelezően előírt esetekben nem végez 
adatvédelmi hatásvizsgálatot, vagy a 
felügyelő hatóság 33. és 34. cikk szerinti 
előzetes engedélyezése vagy a vele való 
előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;

Or. es

Módosítás 430
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;

j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem 
biztosítja az ahhoz szükséges feltételeket, 
hogy az adatvédelmi tisztviselő képes 
legyen ellátni feladatait;

Or. es

Módosítás 431
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – k pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;

k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével, jelzővel vagy 
tanúsítással;

Or. es

Módosítás 432
Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság létrehozza a korábbi 
esetek elektronikus nyilvántartását, 
amelyhez hozzáférést biztosítanak 
valamennyi nemzeti felügyelő 
hatóságnak. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a korábbi esetek 
elektronikus nyilvántartásának kezelésére 
vonatkozóan, e cikk szerint, a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. es

Módosítás 433
Cecilia Wikström

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 

(1) A II. fejezet (Általános alapelvek), a 
III. fejezet (Az érintett jogai), a IV. fejezet 
(Az adatkezelő és az adatfeldolgozó), az V. 
fejezet (A személyes adatok harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezetek 
részére történő továbbítása), a VI. fejezet 
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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.

(Független felügyelő hatóságok), a VII. 
fejezet (Együttműködés és egységesség), 
valamint a VIII. fejezet (Jogorvoslat, 
felelősség és szankciók) 73., 74., 76. és 79. 
cikke nem alkalmazandó a kizárólag az 
újságírás, illetve az irodalmi vagy művészi 
kifejezés céljából végzett személyesadat-
feldolgozásra annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

Or. en

Indokolás

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Módosítás 434
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a kizárólag 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. 

(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. 
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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.

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

Indokolás

A „kizárólag” szó veszélyezteti a jogbiztonságot, mivel potenciálisan jelentős kiskaput nyit, 
ami aláássa az e cikkben foglalt rendelkezést.

Módosítás 435
Klaus-Heiner Lehne

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 II. fejezet (Általános alapelvek), a 
III. fejezet (Az érintett jogai), a IV. fejezet 
(Az adatkezelő és az adatfeldolgozó), az V. 
fejezet (A személyes adatok harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezetek 
részére történő továbbítása), a VI. fejezet 
(Független felügyelő hatóságok), a VII. 
fejezet (Együttműködés és egységesség), 
valamint a VIII. fejezet (Jogorvoslat, 
felelősség és szankciók) 73., 74., 76. és 79. 
cikke nem alkalmazandó a kizárólag az 
újságírás, illetve az irodalmi vagy művészi 
kifejezés céljából végzett személyesadat-
feldolgozásra annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.
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Or. en

Módosítás 436
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

törölve

Or. en

Módosítás 437
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

törölve

Or. en

Módosítás 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor
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Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
A személyes adatok feldolgozása és a 

hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve

A hatóság vagy állami szerv birtokában 
lévő dokumentumokban található 
személyes adatokat a szóban forgó 
hatóság vagy szerv a hivatalos iratokhoz 
való nyilvános hozzáférésre vonatkozó 
tagállami jogszabályokkal összhangban 
közölheti, amelyek összeegyeztetik a 
személyes adatok védelméhez való jogot a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy az adatvédelmi szabályok indokolatlanul ne akadályozzák a közügyek 
nyilvános felügyeletét. Ahogyan az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk alapján létrehozott 
munkacsoport és az FRA véleményei is kimondják, a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvét nem csupán egy preambulumbekezdésben, hanem egy cikkben is garantálni 
kell.

Módosítás 439
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
A személyes adatok feldolgozása és a 

hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve
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A hatóság vagy állami szerv birtokában 
lévő dokumentumokban található 
személyes adatokat a szóban forgó 
hatóság vagy szerv a hivatalos iratokhoz 
való nyilvános hozzáférésre vonatkozó 
tagállami jogszabályokkal összhangban 
közölheti, amelyek összeegyeztetik a 
személyes adatok védelméhez való jogot a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy az adatvédelmi szabályok indokolatlanul ne akadályozzák a közügyek 
nyilvános felügyeletét. Ahogyan az európai adatvédelmi biztos, a 29. cikk alapján létrehozott 
munkacsoport és az FRA véleményei is kimondják, a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvét garantálni kell.

Módosítás 440
Antonio López-Istúriz White

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. es

Indokolás

Az e rendelkezéssel kapcsolatban felmerülő egyetlen ellenvetés a Bizottság (3) bekezdés 
szerinti felhatalmazása. Ez túlmutat a jogalkotási felhatalmazás elfogadható mértékén, ezért e 
kérdéseket, itt kell tisztázni, akár most, akár a jogeszköz hatékonyságának biztosítása 
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érdekében a későbbiekben esetleg szükségessé váló módosítások kapcsán.

Módosítás 441
Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megfelelő szabályokat 
hoznak és ellenőrzéseket végeznek annak 
megakadályozása érdekében, hogy 
bizonyos munkavállalókat politikai 
irányultságuk, szakszervezeti tagságuk és 
tevékenységük alapján olyan 
feketelistákra helyezzenek, amelyeket más 
vállalkozásoknak adnak át azzal a céllal, 
hogy e munkavállakat hátrányosan 
megkülönböztessék; a tagállamok 
hatékony szankciókat állapítanak meg az 
ilyen jellegű feketelistákat létrehozó, 
továbbító vagy más vállalkozásoktól 
elfogadó vagy kérő vállalkozások 
számára.

Or. de

Módosítás 442
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es
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Indokolás

A Bizottság (3) bekezdés szerinti felhatalmazása túlzott mértékű, e kérdést a rendeletben kell 
tisztázni.

Módosítás 443
Antonio López-Istúriz White

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 kutatási célú, valamint a 
természetes leszármazás a büntetőeljárást 
megelőző hivatalos vagy közigazgatási 
vizsgálat során történő megállapítása 
érdekében történő feldolgozására csak 
akkor kerülhet sor, ha:

Or. es

Indokolás

Az olyan vizsgálatok megkönnyítése érdekében, amelyek csecsemők ellopása vagy elrablása 
esetében a természetes leszármazás megállapítására irányulnak, be kell vezetni egy új pontot 
az (1) bekezdésbe, amely egyertelműen törvényesíti az e célból történő adatfeldolgozást.

Módosítás 444
Rebecca Taylor

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) az érintett a 7. cikkben meghatározott 
feltételek szerint hozzájárulását adta;

Or. en
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Indokolás

Lásd a 25. módosítás indokolását.

Módosítás 445
Rebecca Taylor

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.

b) az adatokat megfelelően anonimmá 
tették.

Or. en

Indokolás

Lásd a 25. módosítás indokolását.

Módosítás 446
Antonio López-Istúriz White

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.

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

A természetes leszármazás büntetőeljárást 
megelőző hivatalos vagy közigazgatási 
vizsgálat során történő megállapítása 
érdekében feldolgozott adatokat csak 
szükség esetén közlik az érintettekkel, ami 
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nem zárja ki a jogszabályban előírt 
büntetőfeljelentés benyújtását.

Or. es

Indokolás

Az olyan vizsgálatok megkönnyítése érdekében, amelyek csecsemők ellopása vagy elrablása 
esetében a természetes leszármazás megállapítására irányulnak, be kell vezetni egy új pontot 
az (1) bekezdésbe, amely megállapítja a büntetőeljárást megelőző hivatalos vagy 
közigazgatási vizsgálat során feldolgozott személyes adatok védelméhez szükséges 
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy ezen adatok közlésére csak a jogszabályban előírt 
estekben kerüljön sor.

Módosítás 447
Rebecca Taylor

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, összesítési 
célú vagy tudományos kutatást végző 
szervek kizárólag akkor hozhatják 
nyilvánosságra vagy tehetik más módon 
közzé a személyes adatokat, ha:

Or. en

Indokolás

Lásd a 25. módosítás indokolását.

Módosítás 448
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet keretein belül, ha a 
történelmi, statisztikai, összesítési vagy 
tudományos kutatási cél megfelelően 
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anonimizált adatok közlésével nem 
teljesíthető, és az érintettek közléshez való 
hozzájárulását nem szerezték be, a közlést 
független és illetékes, erre vonatkozó 
jogszabályi felhatalmazással rendelkező 
testületnek kell jóváhagynia.

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, a 83. cikk szövegére vonatkozó jelenlegi javaslat kutatási célból hozzájárulás 
nélkül is lehetővé teszi az egészségi adatok azonosítható formában történő feldolgozását. Az 
egyetlen biztosíték (hogy az azonosítható adatokat külön kell tárolni, és a kutatók csak akkor 
használhatnak fel azonosítható adatokat, ha a kutatás nem azonosítható adatok 
felhasználásával nem végezhető el) jelentősen csökkenti az egészségügyi adatok védelmét. 
Fennáll a veszély, hogy a jelenlegi javaslat lehetővé fogja tenni a kutatók számára 
azonosítható adatok hozzájárulás nélküli felhasználását.

Módosítás 449
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 450
Antonio López-Istúriz White
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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 személyek 
adatfeldolgozással kapcsolatos védelme 
tekintetében, a létező szabályok tovább 
alkalmazhatók, és ha szükséges 
módosíthatók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák a rendelettel.

Or. es

Módosítás 451
Antonio López-Istúriz White

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 egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e rendelet 
VI. fejezetével összhangban, vagy 
megfelelő tanúsítást szereznek az a 39. 
cikk szerinti eljárásokhoz.

Or. es

Indokolás

A független felügyelő hatóságra vonatkozó rendelkezés mellett, egy másik vonatkozhatna a 
tanúsításra, amely különösen a szerényebb anyagi forrásokkal rendelkező felekezetek 
esetében bizonyulhatna hasznosnak.


