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Módosítás 130
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az illetékes hatóságok 
közötti Unión belüli személyesadat-cserét 
nem korlátozzák vagy tiltják a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelmével összefüggő okokból.

törölve

Or. en

Indokolás

A belföldi adatfeldolgozás irányelvbe való felvétele nem felel meg a szubszidiaritás elvének.

Módosítás 131
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ezen irányelvet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására, 
valamint azoknak a személyes adatoknak a 
nem automatizált módon történő 
feldolgozására, amelyek valamely 
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy 
amelyeket egy nyilvántartási rendszer 
részévé kívánnak tenni. Ez az irányelv az 
elektronikus és a nyomtatott formában 
tárolt személyes adatokra egyaránt 
alkalmazandó.

Or. en
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Módosítás 132
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az uniós jog hatályán kívül eső 
tevékenységek során végzett 
adatfeldolgozás;

Or. en

Indokolás

A „nemzetbiztonság” fogalmát a különböző tagállamok eltérően értelmezik. Az egyértelműség 
érdekében egyszerűen „az uniós jog hatályán kívül eső” tevékenységeket kell említeni, így 
elkerülhető, hogy a tagállamok nemzetbiztonsági mentességet kérhessenek az olyan 
adatfeldolgozás tekintetében, amelynek egyébként ezen irányelv hatálya aló kellene tartoznia.

Módosítás 133
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
3 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 azonosító 
számra vagy más egyedi azonosítóra, 
tartózkodási információra, online azonosító 
jelre vagy a személy nemi, fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására vagy 
szexuális irányultságára vonatkozó egy 
vagy több tényezőre történő utalás révén –
azonosítható vagy elkülöníthető 
természetes személy;
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Or. en

Módosítás 134
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
3 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 azonosító 
számra vagy más egyedi azonosítóra, 
tartózkodási információra, online azonosító 
jelre vagy a személy nemi, fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására vagy 
szexuális irányultságára vonatkozó egy 
vagy több tényezőre történő utalás révén –
azonosítható vagy elkülöníthető 
természetes személy;

Or. en

Indokolás

A megfelelő védelem biztosítása érdekében fontos, hogy a „személyes adatok” és az 
„érintett” fogalmát ne túl szűken határozzuk meg. A rendeletet egyértelműen alkalmazni kell 
azokra az adatokra is, amelyek csupán az „elkülönítést” teszik lehetővé, és világosan ki kell 
mondani, hogy az online azonosító jeleket a legtöbb esetben személyes adatnak kell tekinteni. 
A folyamatos technológiai fejlődéssel egyre kifinomultabbá válnak az anonimmá tett adatok 
azonosítását célzó támadások. Az időtálló védelem érdekében fontos a „személyes adatok” és 
az „érintett” fogalmának tág értelmezése.

Módosítás 135
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „profilalkotás”: az automatizált 
adatfeldolgozás bármilyen formája, 
amelynek célja természetes személyekre 
vonatkozó szempontok értékelése vagy e 
szempontokkal kapcsolatos adatok 
létrehozása, vagy egy természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségi állapotának, 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 136
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
3 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 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítése, 
elvesztése, módosítása, jogosulatlan 
felfedése vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 137
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) feldolgozását tisztességesen és 
jogszerűen kell végezni;

a) feldolgozását tisztességesen és 
jogszerűen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni;

Or. en

Módosítás 138
Piotr Borys
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) feldolgozását tisztességesen és 
jogszerűen kell végezni;

a) feldolgozását tisztességesen és 
jogszerűen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni;

Or. en

Módosítás 139
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) feldolgozását tisztességesen és 
jogszerűen kell végezni;

a) feldolgozását tisztességesen és 
jogszerűen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni;

Or. en

Módosítás 140
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
feltétlenül szükséges mértéket; csak akkor 
és addig dolgozhatók fel, amikor és 
ameddig e célok nem érhetők el a 
személyes adatokat nem tartalmazó 
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információk feldolgozásával; a 
magánfelek birtokában lévő adatok 
kizárólag bűncselekmények nyomozása 
vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából, 
az egyes tagállamok nemzeti jogában – az 
európai uniós jog vagy a nemzetközi 
közjog vonatkozó rendelkezései, és 
különösen az EJEE Emberi Jogok 
Európai Bírósága szerinti értelmezése 
szerint – meghatározott szükségességi és 
arányossági követelményekkel 
összhangban hozzáférhetőek;

Or. en

Módosítás 141
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
feltétlenül szükséges mértéket; és csak 
akkor és addig dolgozhatók fel, amikor és 
ameddig e célok nem érhetők el a 
személyes adatokat nem tartalmazó 
információk feldolgozásával;

Or. en

Módosítás 142
Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
feltétlenül szükséges mértéket; és csak 
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akkor és addig dolgozhatók fel, amikor és 
ameddig e célok nem érhetők el a 
személyes adatokat nem tartalmazó 
információk feldolgozásával;

Or. en

Módosítás 143
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pontosak és szükség esetén naprakészek; 
minden ésszerű intézkedést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy a hibás személyes 
adatok, feldolgozásuk céljaira való 
tekintettel, haladéktalanul törlésre vagy 
helyesbítésre kerüljenek;

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

Or. en

Módosítás 144
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pontosak és szükség esetén naprakészek; 
minden ésszerű intézkedést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy a hibás személyes 
adatok, feldolgozásuk céljaira való 
tekintettel, haladéktalanul törlésre vagy 
helyesbítésre kerüljenek;

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

Or. en
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Módosítás 145
Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
4 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) feldolgozása az adatkezelő felelősségére 
történik, akinek biztosítania kell az ezen 
irányelv értelmében elfogadott 
rendelkezésekkel való összhangot.

f) feldolgozása az adatkezelő felelősségére 
történik, akinek biztosítania és igazolnia 
kell az ezen irányelv értelmében elfogadott 
rendelkezésekkel való összhangot.

Or. en

Módosítás 146
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő – lehetőség szerint – világos 
különbséget tesz az érintettek alábbi 
különböző kategóriáinak személyes adatai 
között:

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő világos különbséget tesz az 
érintettek alábbi különböző kategóriáinak 
személyes adatai között:

Or. en

Módosítás 147
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatgyűjtés különböző céljainak 
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figyelembevétele mellett a tagállamok 
különleges szabályokat állapítanak meg e 
besorolás következményeiről. E 
különleges szabályok körébe tartoznak az 
adatgyűjtés feltételei, a megőrzési 
határidők, az érintett hozzáférési és 
tájékoztatási jogának lehetséges 
korlátozásai, valamint az illetékes
hatóságok adatokhoz való hozzáférésével 
kapcsolatos részletes szabályok.

Or. en

Indokolás

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Módosítás 148
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – lehetőség szerint –
biztosítják a feldolgozandó különböző 
személyesadat-kategóriák közötti, 
pontosság és megbízhatóság foka szerinti 
különbségtételt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
személyes adatok pontosak, hiánytalanok 
és – amennyiben szükséges – naprakészek 
legyenek.

Or. en



AM\925747HU.doc 13/51 PE504.239v01-00

HU

Indokolás

Az adatkategóriák megbízhatóságuk és pontosságuk foka szerinti megkülönböztetése feltétel 
nélküli kötelezettség. Ez nagyon fontos a bűnüldöző hatóságok közötti 
információmegosztással összefüggésben, mivel az információk felhasználása forrásuktól igen 
távol is történhet, ezért fontos a megbízhatósági szint feltüntetése: így elkerülhető, hogy egy 
adott információ megbízhatóságát félreértve történjen intézkedés. Lásd az európai 
adatvédelmi biztos véleményének 355–358. pontját.

Módosítás 149
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok, amennyire lehetséges, 
biztosítják a tényeken és a személyes 
értékelésen alapuló személyes adatok 
közötti különbségtételt.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pontatlan, hiányos vagy már nem 
naprakész adatokat ne továbbítsák, illetve 
ne tegyék hozzáférhetővé, továbbá, 
amennyire lehetséges, biztosítják a 
tényeken és a személyes értékelésen 
alapuló személyes adatok közötti 
különbségtételt. E célból az illetékes 
hatóságok a továbbítást vagy 
hozzáférhetővé tételt megelőzően 
ellenőrzik a személyes adatok minőségét. 
Amennyire lehetséges, valamennyi 
adattovábbításnál csatolni kell olyan 
információkat, amelyek lehetővé teszik az 
átvevő tagállam számára, hogy megítélje 
az adatok pontosságát, teljességét, 
naprakészségét és megbízhatóságát. 
Személyes adatok, különösen az eredetileg 
magánfelek birtokában lévő adatok 
továbbítására az illetékes hatóság kérelme 
nélkül nem kerülhet sor.
(3) Amennyiben megállapítják, hogy hibás 
adatokat továbbítottak vagy adatokat 
jogellenesen továbbítottak, erről a 
címzettet haladéktalanul értesíteni kell –
különösen ha az adatok eredetileg 
magánfelek birtokában voltak. A címzett 
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köteles az adatokat haladéktalanul 
helyesbíteni az (1) bekezdéssel és a 15. 
cikkel összhangban, illetve törölni a 16. 
cikkel összhangban.
(4) Az illetékes hatóság feldolgozhatja az 
eredetileg magánfelek által gyűjtött 
személyes adatokat, amennyiben megfelel 
a 4. cikk a), c), d), e) és f) pontjában 
foglalt rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

Az adatkategóriák megbízhatóságuk és pontosságuk foka szerinti megkülönböztetése feltétel 
nélküli kötelezettség. Ez nagyon fontos a bűnüldöző hatóságok közötti 
információmegosztással összefüggésben, mivel az információk felhasználása forrásuktól igen 
távol is történhet, ezért fontos a megbízhatósági szint feltüntetése: így elkerülhető, hogy egy 
adott információ megbízhatóságát félreértve történjen intézkedés. Lásd az európai 
adatvédelmi biztos véleményének 355–358. pontját.

Módosítás 150
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok feldolgozása csak és kizárólag 
akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az 
adatfeldolgozás az alábbiak miatt 
szükséges:

A tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok feldolgozása csak és kizárólag 
akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az 
adatfeldolgozás az 1. cikk (1) 
bekezdésében szereplő célok érdekében, az 
illetékes hatóság által jogszabály alapján 
végzendő feladat ellátása miatt szükséges, 
és nem kerül sor az adatok e célokkal 
összeegyeztethetetlen további 
feldolgozására.

a) az 1. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célok érdekében az illetékes hatóság által 
jogszabály alapján végzendő feladat 
ellátása; vagy
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b) az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése; vagy
c) az érintett vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelme; vagy
d) a közbiztonságot fenyegető közvetlen és 
súlyos veszély elhárítása.

Or. en

Indokolás

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Módosítás 151
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok feldolgozása csak és kizárólag 
akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az 
adatfeldolgozás az alábbiak miatt 
szükséges:

A tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok feldolgozása csak és kizárólag 
akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az 
adatfeldolgozás az 1. cikk (1) 
bekezdésében szereplő célok érdekében, az 
illetékes hatóság által jogszabály alapján 
végzendő feladat ellátása miatt szükséges, 
és nem kerül sor az e célokkal 
összeegyeztethetetlen további 
feldolgozásra.

a) az 1. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célok érdekében az illetékes hatóság által 
jogszabály alapján végzendő feladat 
ellátása; vagy
b) az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése; vagy
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c) az érintett vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelme; vagy
d) a közbiztonságot fenyegető közvetlen és 
súlyos veszély elhárítása.

Or. en

Módosítás 152
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A további adatfeldolgozás jogszerűsége

(1) A személyes adatok további 
feldolgozása kizárólag akkor jogszerű, ha 
az feltétlenül szükséges, és arra az e 
cikkben meghatározott elvekkel 
összhangban kerül sor.
(2) Az illetékes hatóságok feladatuk 
elvégzése során csak határozott, 
egyértelmű és törvényes célból gyűjthetik 
a személyes adatokat. Jogszerű célokat 
szolgál az adatgyűjtés az alábbi esetekben:
a) az 1. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célok érdekében az illetékes hatóság által 
jogszabály alapján végzendő feladat 
ellátása; vagy
b) az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése; vagy
c) az érintett létfontosságú érdekeinek 
védelme; vagy
d) egy másik személy létfontosságú 
érdekeinek védelme, kivéve, ha az 
érintettnek a feldolgozás kizárásához 
fűződő jogos érdekei nyilvánvalóan 
magasabb rendűek;
e) a közbiztonságot fenyegető közvetlen és 
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súlyos veszély elhárítása.
(3) A személyes adatok feldolgozásának 
meg kell felelniük az adatgyűjtés céljának. 
Megengedett az adatok egyéb célból 
történő további feldolgozása, amennyiben:
a) az jogszerű célokat szolgál ((2) 
bekezdés),
b) ebből az egyéb célból van rá szükség,
c) nem összeegyeztethetetlen az 
adatgyűjtés céljaival.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően történelmi, 
statisztikai vagy tudományos célokra 
tovább is feldolgozhatják a személyes 
adatokat, amennyiben a tagállamok 
megfelelő biztosítékokat írnak elő.

Or. en

Indokolás

Az irányelv logikáját követve a 7. cikknek csak az adatfeldolgozási művelet eredeti céljának 
jogszerűségével kellene foglalkoznia, a bizottsági javaslat b)–d) pontját pedig önálló 
rendelkezésbe, azaz az újonnan javasolt 7a. cikkbe kellene átemelni. Hatályát a (20a) 
preambulumbekezdés tovább pontosítja.

Módosítás 153
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Összeegyeztethetetlen célból történő 

további adatfeldolgozás 
(1) A tagállamok az összeegyeztethetetlen 
célból történő további adatfeldolgozást 
engedélyező jogszabályokat fogadhatnak 
el, ha a feldolgozás az alábbi célokból 
feltétlenül szükséges:
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi 
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kötelezettség teljesítése; vagy
b) az érintett vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelme; vagy
c) a közbiztonságot fenyegető közvetlen és 
súlyos veszély elhárítása.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
jogszabályok az alábbiakról rendelkeznek:
a) az ügy valamennyi lényeges 
körülményének figyelembevételével 
lefolytatott egyedi értékelés; és
b) az érintett jogainak védelmét szolgáló 
megfelelő biztosítékok.

Or. en

Módosítás 154
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatfeldolgozást jogszabály teszi 
lehetővé a megfelelő biztosítékok 
biztosítása mellett; vagy

a) az adatfeldolgozásra csak az érintett 
jogos érdekének biztosítására megfelelő
biztosítékokat nyújtó jogszabályban 
szereplő külön lehetőség alapján kerülhet 
sor; vagy

Or. en

Módosítás 155
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintettekre vonatkozó (2) Az érintettekre vonatkozó 
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meghatározott személyes szempontok 
kiértékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás kizárólagos 
alapjául nem szolgálhatnak a személyes 
adatok 8. cikkben említett különleges 
kategóriái.

meghatározott személyes szempontok 
kiértékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem terjedhet 
ki a személyes adatok 8. cikkben említett 
különleges kategóriáira, és nem hozhat 
létre ilyen kategóriákat.

Or. en

Módosítás 156
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintettekre vonatkozó 
meghatározott személyes szempontok 
kiértékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás kizárólagos 
alapjául nem szolgálhatnak a személyes 
adatok 8. cikkben említett különleges 
kategóriái.

(2) Az érintettekre vonatkozó 
meghatározott személyes szempontok 
kiértékelését célzó automatizált 
személyesadat-feldolgozás nem terjedhet 
ki a személyes adatok 8. cikkben említett 
különleges kategóriáira, és nem hozhat 
létre ilyen kategóriákat.

Or. en

Módosítás 157
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden esetben tilos az a 
profilalkotás, amely (akár szándékosan, 
akár nem) olyan hatással van az egyénre, 
amely faji vagy etnikai származáson, 
politikai véleményen, valláson vagy 
meggyőződésen, szakszervezeti tagságon 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
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megkülönböztetéshez vezet, vagy amely 
(akár szándékosan, akár nem) ilyen 
hatású intézkedéseket eredményez.

Or. en

Módosítás 158
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden esetben tilos az a 
profilalkotás, amely (akár szándékosan, 
akár nem) olyan hatással van az egyénre, 
amely faji vagy etnikai származáson, 
politikai véleményen, valláson vagy 
meggyőződésen, szakszervezeti tagságon, 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetéshez vezet, vagy amely 
(akár szándékosan, akár nem) ilyen 
hatású intézkedéseket eredményez.

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. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.
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Módosítás 159
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) ha az adatkezelő a 9. cikk (1) 
bekezdése értelmében dolgoz fel személyes 
adatokat, a 9. cikk (1) bekezdésében 
említett intézkedés érdekében történő 
adatfeldolgozás ténye és ennek az 
érintettre gyakorolt tervezett hatása;

Or. en

Módosítás 160
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a személyes adatok védelmére hozott 
konkrét biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó információ;

Or. en

Módosítás 161
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) ha az adatkezelő a 9. cikk (1) 
bekezdése értelmében dolgoz fel személyes 
adatokat, a 9. cikk (1) bekezdésében 



PE504.239v01-00 22/51 AM\925747HU.doc

HU

említett intézkedés érdekében történő 
adatfeldolgozás ténye és ennek az 
érintettre gyakorolt tervezett hatása;

Or. en

Módosítás 162
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a személyes adatok védelmére hozott 
konkrét biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó információ;

Or. en

Módosítás 163
Françoise Castex

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a személyes adatot nem 
az érintettől szerezte be, az adatkezelőnek 
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáson 
felül tájékoztatnia kell az érintettet arról, 
hogy milyen forrásból származnak az 
adatok.

Or. en

Módosítás 164
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a személyes adatot nem 
az érintettől szerezte be, az adatkezelőnek 
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáson 
felül tájékoztatnia kell az érintettet arról, 
hogy milyen forrásból származnak az 
adatok.

Or. en

Módosítás 165
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintett tájékoztatásának 
késleltetésére, korlátozására vagy 
mellőzésére, amennyiben e részleges vagy 
teljes korlátozás – kellő tekintettel az 
érintett személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban az alábbiak 
érdekében szükséges és arányos 
intézkedést jelent:

(4) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintett tájékoztatásának 
késleltetésére vagy korlátozására az egyes 
esetek konkrét és egyedi vizsgálata 
alapján, amennyiben e részleges vagy 
teljes korlátozás – kellő tekintettel az 
érintett személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban az alábbiak 
érdekében szükséges és arányos 
intézkedést jelent:

Or. en

Módosítás 166
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintett tájékoztatásának 
késleltetésére, korlátozására vagy 
mellőzésére, amennyiben e részleges vagy 
teljes korlátozás – kellő tekintettel az 
érintett személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban az alábbiak 
érdekében szükséges és arányos 
intézkedést jelent:

(4) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintett tájékoztatásának 
késleltetésére vagy korlátozására az egyes 
esetek konkrét és egyedi vizsgálata 
alapján, amennyiben e részleges vagy 
teljes korlátozás – kellő tekintettel az 
érintett személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban az alábbiak 
érdekében szükséges és arányos 
intézkedést jelent:

Or. en

Módosítás 167
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az érintett tájékoztatása

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett tájékoztatást kapjon személyes 
adatainak az adatkezelő által történő 
gyűjtéséről vagy feldolgozásáról.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
adatkezelő minden megfelelő intézkedést 
megtesz annak érdekében, hogy legalább 
az alábbiakról tájékoztassa az érintettet:
a) az adatkezelő és az adatvédelmi 
tisztviselő személye és részletes 
elérhetősége;
b) az adatfeldolgozás adatok által szolgált 
célja;
c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;
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d) azon jog megléte, miszerint 
kérelmezhető az adatkezelőtől az érintettel 
kapcsolatos személyes adatokba való 
betekintés, azok helyesbítése vagy törlése, 
vagy a feldolgozás korlátozása;
e) a 39. cikk szerinti felügyelő hatósághoz 
címzett panasz benyújtásának joga és a 
felügyelő hatóság elérhetősége;
f) a személyes adatok címzettjei, illetve a 
címzettek kategóriái, beleértve a harmadik 
országokbeli címzetteket vagy a 
nemzetközi szervezeteket is;
g) amennyiben szükséges, az érintett 
vonatkozásában a tisztességes eljárás 
biztosítását szolgáló minden további 
tájékoztatás, tekintettel a személyes adatok 
feldolgozásának különös körülményeire.
(3) Amennyiben az adatokat az érintettől 
gyűjti, az adatkezelőnek az (1) bekezdés 
szerinti tájékoztatás mellett tájékoztatnia 
kell továbbá az érintettet a személyes 
adatok rendelkezésre bocsátásának 
kötelező vagy önkéntes jellegéről, 
valamint az adatszolgáltatás 
elmaradásának esetleges 
következményeiről.
(4) Az adatkezelő az (1) bekezdés szerinti 
tájékoztatást akkor nyújtja:
a) amikor a személyes adatot az érintettől 
beszerzi, vagy
b) ha a személyes adatot nem az érintettől 
szerezte be, a rögzítés időpontjában, vagy 
az adatgyűjtés különös körülményeire 
tekintettel az adatfeldolgozást követő 
ésszerű időtartamon belül.
(5) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintett 
tájékoztatásának késleltetésére, 
korlátozására vagy mellőzésére, 
amennyiben e részleges vagy teljes 
korlátozás – kellő tekintettel az érintett 
személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban az alábbiak 
érdekében szükséges és arányos 
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intézkedést jelent:
a) hivatalos vagy jogi vizsgálatok, 
nyomozások vagy eljárások 
akadályozásának elkerülése;
b) bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása sérelmének elkerülése vagy a 
büntetőjogi szankciók végrehajtása;
c) a közbiztonság védelme;
d) a nemzetbiztonság védelme;
e) mások jogainak és szabadságainak 
védelme.
(6) Amennyiben a tagállamok között 
személyes adatok továbbítására vagy 
hozzáférhetővé tételére kerül sor, bármely 
tagállam – nemzeti jogának az (1) 
bekezdésben említett rendelkezéseivel 
összhangban – kérheti a másik 
tagállamot, hogy az érintettet ne 
tájékoztassa. Ebben az esetben az utóbbi 
tagállam az előbbi tagállam előzetes 
hozzájárulása nélkül nem tájékoztathatja 
az érintettet.

Or. en

Módosítás 168
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatfeldolgozás alatt álló személyes 
adatok és az azok forrásával kapcsolatos 
minden rendelkezésre álló információ;

Or. en
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Módosítás 169
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) értesítés az adatfeldolgozás alatt álló
személyes adatokról és az azok forrásával 
kapcsolatos minden rendelkezésre álló 
információról.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez az érintett legfontosabb hozzáférési jogához kapcsolódik, ezért a felsorolás elejére kell 
kerülnie.

Módosítás 170
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintettek hozzáférési 
jogának teljes vagy részleges korlátozására, 
amennyiben e részleges vagy teljes 
korlátozás – kellő tekintettel az érintett 
személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban az alábbiak 
érdekében szükséges és arányos 
intézkedést jelent:

(1) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintettek hozzáférési 
jogának teljes vagy részleges korlátozására, 
amennyiben és amennyi ideig e részleges 
vagy teljes korlátozás – kellő tekintettel az 
érintett személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban – az egyes 
esetek konkrét és egyedi vizsgálata 
alapján – az alábbiak érdekében szükséges 
és arányos intézkedést jelent:

Or. en

Módosítás 171
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintettek hozzáférési 
jogának teljes vagy részleges korlátozására, 
amennyiben e részleges vagy teljes 
korlátozás – kellő tekintettel az érintett 
személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban az alábbiak 
érdekében szükséges és arányos 
intézkedést jelent:

(1) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintettek hozzáférési 
jogának teljes vagy részleges korlátozására, 
amennyiben és amennyi ideig e részleges 
vagy teljes korlátozás – kellő tekintettel az 
érintett személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban – az egyes 
esetek konkrét és egyedi vizsgálata 
alapján – az alábbiak érdekében szükséges 
és arányos intézkedést jelent:

Or. en

Módosítás 172
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
jogszabályoknak összhangban kell állniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezménnyel, valamint 
az Európai Unió Bírósága és az Emberi 
Jogok Európai Bírósága ítélkezési 
gyakorlatával.

Or. en

Módosítás 173
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
jogszabályoknak összhangban kell állniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezménnyel, valamint 
az Európai Unió Bírósága és az Emberi 
Jogok Európai Bírósága ítélkezési 
gyakorlatával.

Or. en

Módosítás 174
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
jog gyakorlására kerül sor, a felügyelő 
hatóságnak az érintettet mindenképpen 
tájékoztatnia kell legalább arról, hogy a 
felügyelő hatóság minden szükséges 
felülvizsgálatot elvégzett, valamint a 
szóban forgó adatfeldolgozás 
jogszerűségére vonatkozó eredményről.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
jog gyakorlására kerül sor, a felügyelő 
hatóságnak az érintettet mindenképpen 
tájékoztatnia kell legalább arról, hogy a 
felügyelő hatóság minden szükséges 
felülvizsgálatot elvégzett, valamint a 
szóban forgó adatfeldolgozás 
jogszerűségére vonatkozó eredményről.

A tagállamok meghatározzák, hogy az 
érintett közvetlenül vagy az illetékes 
nemzeti felügyeleti hatóságon keresztül 
gyakorolhatja-e ezt a jogát az 
adatkezelővel szemben.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás – a 2008-as kerethatározat megfogalmazását használva – az érintett közvetett 
hozzáférési kérelmeire vonatkozó rendszerről rendelkezik.
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Módosítás 175
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő a személyes adatok 
törlése helyett megjelöli azokat, ha:

(3) Az adatkezelő a személyes adatok 
törlése helyett korlátozza azok 
feldolgozását, ha:

Or. en

Módosítás 176
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdésben említett személyes 
adatok – a tárolás kivételével – kizárólag 
akkor dolgozhatók fel, ha az bizonyítás 
vagy az érintett vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelme céljából 
szükséges.

Or. en

Módosítás 177
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdésben említett személyes 
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adatok – a tárolás kivételével – kizárólag 
akkor dolgozhatók fel, ha az bizonyítás, 
vagy az érintett vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelme céljából 
szükséges.

Or. en

Módosítás 178
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozása a (3) bekezdés értelmében 
korlátozott, az adatkezelő a korlátozás 
feloldása előtt tájékoztatja az érintettet.

Or. en

Módosítás 179
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő az érintettet írásban tájékoztatja 
az adatfeldolgozás törlésének vagy 
megjelölésének elutasításáról, az elutasítás 
indokairól, valamint a felügyelő hatóságnál 
történő panaszemelés és a bírósági 
jogorvoslat lehetőségeiről.

(4) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő az érintettet írásban tájékoztatja 
az adatfeldolgozás törlésének vagy 
korlátozásának elutasításáról, az elutasítás 
indokairól, valamint a felügyelő hatóságnál 
történő panaszemelés és a bírósági 
jogorvoslat lehetőségeiről.

Or. en
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Módosítás 180
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő az érintettet írásban 
tájékoztatja az adatfeldolgozás törlésének 
vagy megjelölésének elutasításáról, az 
elutasítás indokairól, valamint a felügyelő 
hatóságnál történő panaszemelés és a 
bírósági jogorvoslat lehetőségeiről.

(4) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozása a (3) bekezdés értelmében 
korlátozott, az adatkezelő a korlátozás 
feloldása előtt tájékoztatja az érintettet.

Or. en

Módosítás 181
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő az érintettet írásban 
tájékoztatja a törlés vagy az 
adatfeldolgozás korlátozásának 
elutasításáról, az elutasítás indokairól, 
valamint a felügyelő hatóságnál történő 
panaszemelés és a bírósági jogorvoslat 
lehetőségeiről.

Or. en

Módosítás 182
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
19 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 az adatfeldolgozás 
céljaihoz szükséges személyes adatok 
kerülnek feldolgozásra.

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag az adatfeldolgozás 
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 feltétlenül szükséges mértéket.
Ezt – adott esetben – technikai és/vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával 
kell biztosítani. Ezeknek a 
mechanizmusoknak különösen azt kell 
biztosítaniuk, hogy a személyes adatok 
alapértelmezett módon ne váljanak 
határozatlan számú egyén számára 
hozzáférhetővé.

Or. en

Módosítás 183
Piotr Borys

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag az adatfeldolgozás 
céljaihoz szükséges személyes adatok 
kerülnek feldolgozásra.

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag az adatfeldolgozás 
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 feltétlenül szükséges mértéket.
Ezt – adott esetben – technikai és/vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával 
kell biztosítani. Ezeknek a 
mechanizmusoknak különösen azt kell 
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biztosítaniuk, hogy a személyes adatok 
alapértelmezett módon ne váljanak 
határozatlan számú egyén számára 
hozzáférhetővé.

Or. en

Módosítás 184
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag az adatfeldolgozás 
céljaihoz szükséges személyes adatok 
kerülnek feldolgozásra.

(2) Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag az adatfeldolgozás 
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 feltétlenül szükséges mértéket.
Ezeknek a mechanizmusoknak különösen 
azt kell biztosítaniuk, hogy a személyes 
adatok alapértelmezett módon ne váljanak 
határozatlan számú egyén számára 
hozzáférhetővé.

Or. en

Módosítás 185
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy 
valamennyi adatkezelő és -feldolgozó 
dokumentálja a feladatkörébe tartozó 
összes feldolgozási rendszert és eljárást.

(1) Valamennyi illetékes hatóság 
részletesen dokumentálja a feladatkörébe 
tartozó összes feldolgozási rendszert és 
eljárást. 

(1a) A személyes adatok továbbítását 
naplózni vagy dokumentálni kell az 
adatfeldolgozás jogszerűségének 
felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint 
az adatsértetlenség és adatbiztonság 
biztosítása céljából.
(1b) A naplókat vagy dokumentációkat 
kérésre a felügyelő hatóság 
rendelkezésére kell bocsátani. A felügyelő 
hatóság ezeket az információkat kizárólag 
az adatfeldolgozás jogszerűségének 
felülvizsgálata, valamint az adatok 
sértetlenségének és biztonságának 
biztosítása céljából használja fel.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 2008/977/IB kerethatározat 10. cikkén alapul. Ez a módosítás törli a nemzeti 
szintű feladatokat, és kizárólag a határokon átnyúló adattovábbításokra utal, ami meghiúsítja 
az irányelv célját, még inkább eltávolítva az irányelvet a rendelettől és az egész ún. 
harmonizált csomagtól. Bár a fenti módosítás biztosít bizonyos nemzeti szintű előírást, a 
rendelettel való harmonizálás érdekében kívánatos lenne az eredeti szöveg visszaillesztése.

Módosítás 186
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatok harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítása, beleértve a harmadik ország és 

d) az adatok harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítása, beleértve a harmadik ország és 
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a nemzetközi szervezet azonosítását. a nemzetközi szervezet azonosítását és az 
adattovábbítás jogalapját, többek között az 
ezen irányelv 35. vagy 36. cikkében 
említett esetekben az érdemi magyarázatot 
is;

Or. en

Módosítás 187
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő a személyes adatok megsértése 
esetén indokolatlan késedelem nélkül,
lehetőség szerint a tudomásszerzéstől 
számított 24 órán belül értesíti a felügyelő 
hatóságot a személyes adatok 
megsértéséről. Az adatkezelő kérelemre 
írásban indokolja a felügyelő hatóság 
számára azokat az eseteket, amikor az 
értesítésre nem került sor 24 órán belül.

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő a személyes adatok megsértése 
esetén indokolatlan késedelem nélkül, a
tudomásszerzést követően értesíti a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok 
megsértéséről. A legsúlyosabb jogsértések 
esetében a tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő legkésőbb a 
tudomásszerződéstől számított 24 órán 
belül értesítse a jogsértésről a felügyelő 
hatóságot.

Or. en

Indokolás

Rendkívül bürokratikus eljárást jelent annak előírása, hogy az adatkezelő valamennyi 
jogsértésről a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül küldjön értesítést, valamint ennek 
elmulasztása esetén nyújtson írásbeli indoklást. 

Módosítás 188
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

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

(4a) A felügyelő hatóság nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartást vezet a 
bejelentett jogsértések típusairól.

Or. en

Módosítás 189
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
33 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok előírják, hogy a 
feldolgozásra kerülő vagy a továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok csak 
akkor továbbíthatók az illetékes hatóságok 
által harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére, beleértve a további 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő további 
továbbítást is, ha:

A tagállamok előírják, hogy a 
feldolgozásra kerülő vagy a továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok csak 
akkor továbbíthatók az illetékes hatóságok 
által harmadik országbeli illetékes hatóság
vagy nemzetközi szervezet részére, 
beleértve a további harmadik országbeli 
illetékes hatóság vagy nemzetközi 
szervezet részére történő további 
továbbítást is, ha:

Or. en

Módosítás 190
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy az e cikk (1) 
bekezdésében említett további továbbításra 
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csak akkor kerülhet sor, ha az említett 
bekezdésben meghatározott feltételeken 
felül:
a) a továbbítás az eredeti továbbítással 
megegyező konkrét célból szükséges; és
b) az illetékes hatóság, amely az eredeti 
továbbítást végezte, engedélyezi a további 
továbbítást.

Or. en

Indokolás

Az adattovábbítás kizárólag a harmadik országok bűnüldöző hatóságai részére engedhető 
meg, egyéb címzettjei részére nem. Ezt az európai adatvédelmi biztos és a 29. cikk alapján 
létrehozott munkacsoport is javasolta, továbbá a (45) preambulumbekezdésből is következik. 
Emellett kiegészítő feltételeket kell előírni a további továbbításra, ahogyan ez a 29. cikk 
alapján létrehozott munkacsoport javaslatában is szerepel. Mindennek bővebb kifejtését a 
javasolt új (45a) preambulumbekezdés tartalmazza.

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

Irányelvre irányuló javaslat
33 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. cikk
Továbbítás az irányelvet végrehajtó 

rendelkezések hatálya alá nem tartozó 
címzettek részére

A tagállamok előírják, hogy az illetékes 
hatóságok kizárólag akkor továbbíthatják 
a személyes adatokat az irányelvet 
végrehajtó rendelkezések hatálya alá nem 
tartozó címzettek számára, ha a 
továbbítás(t):
a) nemzeti jogszabály írja elő; az ilyen 
jogszabálynak összhangban kell állnia az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával, az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
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védelméről szóló egyezménnyel, valamint 
az Európai Unió Bírósága és az Emberi 
Jogok Európai Bírósága ítélkezési 
gyakorlatával; vagy
b) az érintett vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelméhez 
szükséges; vagy
c) az érintett kérésére történik.

Or. en

Indokolás

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Módosítás 192
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 34. 
cikk értelmében határozatot, a tagállamok 
biztosítják, hogy személyes adatok 
továbbítására harmadik országbeli 
címzettek vagy nemzetközi szervezet 
részére csak abban az esetben kerülhet sor, 
ha:

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 34. 
cikk értelmében határozatot, a tagállamok 
biztosítják, hogy személyes adatok 
továbbítására harmadik országbeli illetékes 
hatóság vagy nemzetközi szervezet részére 
csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
személyes adatok védelme tekintetében 
megfelelő biztosítékok állnak 
rendelkezésre jogilag kötelező eszköz 
útján.
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a) a személyes adatok védelme 
tekintetében megfelelő biztosítékok állnak 
rendelkezésre jogilag kötelező eszköz 
útján; vagy

b) az adatkezelő vagy -feldolgozó 
megvizsgálta a személyesadat-továbbítás 
összes körülményét és megállapítja, hogy 
e vizsgálat alapján a személyes adatok 
védelme tekintetében fennállnak a 
megfelelő biztosítékok.

Or. en

Módosítás 193
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 34. 
cikk értelmében határozatot, a tagállamok 
biztosítják, hogy személyes adatok 
továbbítására harmadik országbeli 
címzettek vagy nemzetközi szervezet 
részére csak abban az esetben kerülhet sor, 
ha:

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 34. 
cikk értelmében határozatot, a tagállamok 
biztosítják, hogy személyes adatok 
továbbítására harmadik országbeli illetékes 
hatóság vagy nemzetközi szervezet részére 
csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
személyes adatok védelme tekintetében 
megfelelő biztosítékok állnak 
rendelkezésre jogilag kötelező eszköz 
útján.

a) a személyes adatok védelme 
tekintetében megfelelő biztosítékok állnak 
rendelkezésre jogilag kötelező eszköz 
útján; vagy
b) az adatkezelő vagy -feldolgozó 
megvizsgálta a személyesadat-továbbítás 
összes körülményét és megállapítja, hogy 
e vizsgálat alapján a személyes adatok 
védelme tekintetében fennállnak a 
megfelelő biztosítékok.
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Or. en

Módosítás 194
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Adattovábbítás megfelelő biztosítékok 

alapján
Amennyiben a Bizottság nem hoz a 34. 
cikk értelmében határozatot, a személyes 
adatok továbbítására harmadik országbeli 
illetékes hatóság vagy nemzetközi 
szervezet részére csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha:
a) a személyes adatok védelme 
tekintetében megfelelő biztosítékok állnak 
rendelkezésre jogilag kötelező eszköz 
útján;
b) az Európai Adatvédelmi Testület 
megállapította, hogy az érintett adatkezelő 
vagy -feldolgozó megfelel a személyes 
adatok – különösen az eredetileg 
magánfelek által gyűjtött személyes 
adatok – továbbítására ezen irányelvben 
általánosan meghatározott valamennyi 
jogi követelménynek és bevált 
gyakorlatnak, és megállapította, hogy a 
személyes adatokat megfelelő biztosítékok 
védik, vagy
c) a személyesadat-továbbításra egyedi 
esetben a szükségnek és az egyes 
tagállamok nemzeti jogában 
meghatározott arányossági 
követelményeknek megfelelően kerülhet 
sor, a vonatkozó európai uniós jogi, 
valamint nemzetközi közjogi 
rendelkezések figyelembevételével, 
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különös tekintettel az Emberi Jogok 
Európai Bírósága által értelmezett Emberi 
Jogok Európai Egyezményére.
Ezeket az adattovábbításokat 
dokumentálni kell, és a dokumentációt –
kérésre – hozzáférhetővé kell tenni a 
felügyelő hatóság számára.

Or. en

Indokolás

A harmadik országba való továbbítás nem alapulhat az adatkezelő vagy -feldolgozó 
önértékelésén. Az ilyen továbbításnak minden esetben jogilag kötelező erejű eszközön kell 
alapulnia. Lásd még az európai adatvédelmi biztos véleményének 415. pontját.

Módosítás 195
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
35 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35b. cikk
Más tagállamokból származó személyes 

adatok továbbítása
(1) A tagállamok előírják, hogy a más 
tagállam illetékes hatósága által 
továbbított vagy hozzáférhetővé tett 
személyes adatok – kibővítve az előbb 
említett feltételeket – csak akkor 
továbbíthatók az illetékes hatóságok által, 
beleértve a harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítást is, ha
a) a harmadik ország címzettje vagy az 
átvevő nemzetközi szerv feladata 
bűncselekmények veszélyének elhárítása, 
azok nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása;
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b) a tagállam, amelyből az adatokat 
továbbították, – nemzeti jogának 
megfelelően – hozzájárult az 
adattovábbításhoz, és
c) a 34a. cikk (3) bekezdése és a 35. cikk 
b) és c) pontja szerinti esetekben az a 
tagállam, amelyből az adatokat 
továbbították, – nemzeti jogával 
összhangban – szintén megfelelőnek 
találja a továbbított adatok védelmét 
szolgáló biztosítékokat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
előzetes hozzájárulás hiányában a további 
továbbítás kizárólag abban az esetben 
megengedhető, ha az adattovábbítás 
elengedhetetlen egy, valamely tagállam 
vagy harmadik állam közbiztonságát vagy 
valamely tagállam alapvető érdekeit 
közvetlenül és súlyosan fenyegető 
esemény megelőzéséhez, és az előzetes 
hozzájárulás nem szerezhető meg kellő 
időben. A hozzájárulás megadására 
illetékes hatóságot késedelem nélkül 
tájékoztatni kell.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérve, a 
személyes adatok kizárólag abban az 
esetben továbbíthatók, ha az adatokat 
továbbító tagállam nemzeti joga a 
következőkre tekintettel lehetővé teszi azt:
a) az érintett jogos és kényszerítő egyéni 
érdekei; vagy
b) fontos közérdek.
(4) A magánfelek részére történő 
adattovábbítás csak a 7b. cikk (1) 
bekezdésében foglalt feltételekkel 
megengedett.

Or. en

Indokolás

A 35b. cikk megfelel a 2008/977/IB kerethatározat 13. cikkének, és a más tagállamokból 
származó adatok kezelésével kapcsolatban különös rendelkezéseket állapít meg, továbbá 
különös mértékben védi ezen adatokat. Az előírás célja ugyanakkor, hogy védje azt a 
tagállamot, amelyből az adatok származnak, és ezzel megteremti az Unión belüli adatcseréhez 
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szükséges, abba vetett bizalmat, hogy az átvevő állam nem dolgozhatja fel tetszése szerint a 
továbbított adatokat.

Módosítás 196
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
36 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 34. és 35. cikktől eltérve, a tagállamok 
előírják, hogy a személyes adatok 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére csak azzal a feltétellel 
továbbíthatók, ha az adattovábbítás:

A 34. és 35. cikktől eltérve, a tagállamok 
előírják, hogy a személyes adatok 
harmadik országbeli illetékes hatóság vagy 
nemzetközi szervezet részére csak azzal a 
feltétellel továbbíthatók, ha az adatkezelő 
az (1a) bekezdés szerint előzetes engedélyt 
szerzett a továbbításhoz, és:

Or. en

Módosítás 197
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy az (1) 
bekezdésen alapuló továbbítás előtt az 
adatkezelőnek előzetes engedélyt kell 
szereznie a felügyelő hatóságtól, ezzel 
biztosítva, hogy a továbbítás megfeleljen 
az ezen irányelv szerint elfogadott 
rendelkezéseknek, valamint különösen 
azt, hogy csökkenjen az érintettet terhelő 
kockázat.

Or. en
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Módosítás 198
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy az (1) 
bekezdés szerinti eltérésre való hivatkozás 
esetén az adatkezelő:
a) kizárólag a továbbítás céljához 
feltétlenül szükséges mennyiségű 
személyes adatot továbbítsa; és
b) dokumentálja ezeket a továbbításokat, 
beleértve a továbbítás napját és időpontját, 
a címzett hatóság adatait, a továbbítás 
indokát és a továbbított adatokat. Ezt a 
dokumentációt kérésre a felügyelő 
hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 199
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Eltérések különleges adattovábbítások 

esetében
(1) Amennyiben a Bizottság a 34. cikk (5) 
bekezdése értelmében megállapítja, hogy 
nem áll fenn megfelelő védelmi szint, az 
érintett harmadik ország, vagy valamely 
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harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet számára történő 
személyesadat-továbbításra nem kerül sor, 
ameddig az érintett a továbbítás 
kizárásához fűződő jogos egyéni érdekei 
egyedi esetben is felülmúlják az 
adattovábbításhoz fűződő különleges 
közérdeket.
(2) A konkrét esetben a védelmi szint 
megfelelősége az egyik olyan tényező, 
amelyet a versengő érdekek 
mérlegelésekor figyelembe kell venni. A 
konkrét esetben fennálló megfelelő 
védelmi szintet a tervezett adattovábbítás 
összes lényeges körülményének, 
különösen a következők 
figyelembevételével kell ellenőrizni:
a) a továbbítandó adatok jellege,
b) az adattovábbítás célja, valamint
c) a harmadik országban tervezett 
feldolgozás időtartama, és
d) a lehetséges további továbbítások.
Az 1. és 35. cikktől eltérve, a tagállamok 
előírhatják, hogy a személyes adatok 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére csak azzal a feltétellel 
továbbíthatók, ha az adattovábbítás:
a) az érintett vagy más személy különösen 
jogos egyéni érdekeinek védelméhez 
szükséges – ez különösen a testi épségre és 
jóllétre vonatkozik;
b) a személyes adatokat továbbító 
tagállam joga szerint az érintett jogos 
érdekeinek biztosításához szükséges; vagy
c) egy konkrét esetre korlátozódik, és 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása 
érdekében szükséges; vagy
d) egyedi esetben, adott bűncselekmény 
megelőzéséhez, nyomozásához, 
felderítéséhez, büntetőeljárás 
lefolytatásához vagy adott büntetőjogi 
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szankciók végrehajtásához kapcsolódó 
jogi követelések megállapítása, 
érvényesítése vagy védelme miatt 
szükséges;
e) a továbbítás kizárólag a céljának 
eléréséhez feltétlenül szükséges adatokra 
terjed ki; és
f) valamennyi továbbítás teljes körűen 
dokumentált, beleértve a továbbítás napját 
és időpontját, a címzett hatóságot, a 
továbbítás indokát és a továbbított 
adatokat. Ezt a dokumentációt kérésre a 
felügyelő hatóság rendelkezésére kell 
bocsátani.
(3) A védelmi szint megfelelősége konkrét 
esetben különösen akkor is fennállhat, ha 
az érintett harmadik ország, illetve 
valamely harmadik ország régiója, 
adatfeldolgozási ágazata, az ebben a 
harmadik országban működő valamely 
államközi vagy nemzetközi szerv, illetve az 
érintett nemzetközi szervezet egyedi 
esetben biztosítja a továbbított adatok 
megfelelő védelmét.

Or. en

Indokolás

A 36. cikk átfogalmazása logikusan következik a 34. és 35. cikk továbbfejlesztéséből. Olyan 
magasabb rendű értékek, mint a testi épség megóvása érdekében szigorúan korlátozott egyedi 
esetekben a harmadik országoknak történő adattovábbítás – szigorú feltételek mellett – a 
kedvezőtlen megfelelőségi határozat ellenére is megengedhető. Ezenfelül ilyen esetekben az 
adatminimalizálásra és a megfelelő dokumentálásra vonatkozó feltételeket is rögzíteni kell.

Módosítás 200
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi hatóságok teljes politikai függetlenségének biztosítása szempontjából 
ajánlatos lenne egy kifejezett záradék felvétele az irányelvbe, amely megtiltaná a felügyelő 
hatóság tagjainak kormány általi kinevezését. Az adatvédelmi hatóságok reprezentativitása 
miatt kizárólag a nemzeti parlamentek lehetnének azok a politikai testület, amelyek 
kinevezhetik az adatvédelmi hatóság tagjait. Ez segítheti továbbá az adatvédelmi hatóságok 
politikai nyomás alóli mentesítését, és kiküszöböli, hogy a végrehajtó hatalom nevezze ki az őt 
ellenőrző testület tagjait.

Módosítás 201
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy valamennyi 
felügyelő hatóság vizsgálati hatáskörrel 
rendelkezzen arra, hogy:
a) az adatkezelőtől vagy -feldolgozótól a 
feladatainak teljesítéséhez szükséges 
valamennyi személyes adatba és 
információba betekintést nyerjen;
b) az adatkezelő vagy -feldolgozó bármely 
helyiségébe belépjen, beleértve minden 
adatfeldolgozó eszközhöz és módhoz való 
hozzáférést, amennyiben alapos indokok 
alapján feltételezhető, hogy ott ezen 
irányelv megsértésével járó tevékenység 
zajlik.
A b) pontban meghatározott hatásköröket 
az uniós joggal és a tagállami joggal 
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összhangban kell gyakorolni.

Or. en

Módosítás 202
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy valamennyi 
felügyelő hatóság hatáskörrel 
rendelkezzen arra, hogy felhívja az 
igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
ezen irányelv megsértésére és jogi eljárást 
indítson.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok előírják, hogy valamennyi 
felügyelő hatóság éves jelentést készít a 
tevékenységeiről. A jelentést elérhetővé 
kell tenni a Bizottság és az Európai 
Adatvédelmi Testület számára.

A tagállamok előírják, hogy valamennyi 
felügyelő hatóság éves jelentést készít a 
tevékenységeiről. A jelentést a nemzeti 
parlamentnek kell benyújtani és
elérhetővé kell tenni a Bizottság, az 
Európai Adatvédelmi Testület és a 
nyilvánosság számára. A jelentés 
információkat tartalmaz arról is, hogy az 
illetékes hatóságok milyen mértékben 
fértek hozzá a joghatóságuk alá tartozó 
magánfelek birtokában lévő adatokhoz 
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bűncselekmények nyomozása vagy 
büntetőeljárás lefolytatása céljából.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy a tevékenységi jelentésre vonatkozó szabályok bármilyen tekintetben 
eltérjenek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt szabályoktól.

Módosítás 204
Eva Lichtenberger
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 205
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy minden 
olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az ezen 
irányelv értelmében elfogadott 
rendelkezésekkel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 

(1) A tagállamok előírják, hogy minden 
olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az ezen 
irányelv értelmében elfogadott 
rendelkezésekkel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 
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szemben kártérítésre jogosult. szemben a nemzeti jogszabályok szerint 
kártérítésre jogosult.

Or. en


