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RÖVID INDOKOLÁS

A rendeletre irányuló javaslat fenntartja a 95/46/EK irányelv alapelveit és megerősíti az 
állampolgárok jogait a személyes adatok védelmének terén.  A vélemény előadója üdvözli a 
Bizottság munkáját. 

A vélemény előadója ezzel kapcsolatban az alábbi megjegyzéseket kívánja tenni: 

A felek némelyikének vonakodása dacára az előadó meg kívánja tartani a személyes adatok 
szélesebb értelemben vett meghatározását és a kifejezett hozzájárulás elvét az adatkezelés 
jogszerűségének alapjaként; ez két olyan feltétel, amely szükséges az alapvető jogok hatékony 
védelméhez valamint ahhoz, hogy polgártársaink bizalommal viszonyuljanak a digitális 
világhoz.

Ezenfelül az előadó javasolja a gyermekek védelmének megerősítését a 8. cikk alkalmazási 
körének oly módon történő bővítése révén, hogy az kiterjedjen valamennyi termék és 
szolgáltatás eladására, és ne korlátozódjon csupán az információs társadalom szolgáltatásaira.  

Az előadó javasolja továbbá az adathordozhatósághoz való jogot bevezető 18. cikk eltörlését. 
Az irányelvre irányuló javaslatban előirányzott ezen új jog nem képez semmilyen hozzáadott 
értéket a polgárok számára a rendeletre irányuló javaslat 15. cikkében szereplő hozzáférési 
joghoz képest, amely az érintett személy számára lehetővé teszi az adatfeldolgozás tárgyát 
képező adatokhoz való hozzájutást. 

Az előadó kifejezett módon be kívánja vezetni az adatkezelő felelősségének általános elvét. A 
rendeletre irányuló javaslat valóban megerősíti az adatkezelők kötelezettségeit az érintett 
személyre ruházott jogok hatékony gyakorlásának lehetővé tétele érdekében.  Mindazonáltal 
célszerű ennél messzebbre menni a felelősség általános elvének kifejezett megerősítése 
érdekében. 

Meg kell erősíteni továbbá az adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot is. A 17. cikk 
(2) bekezdése gondossági kötelmet ír elő az adatkezelő számára a harmadik felek által kezelt 
adatok tekintetében. Az előadó azt javasolja, hogy az adatkezelő legyen köteles tájékoztatni 
az érintett személyt kérelmének a szóban forgó harmadik felek általi elbírálásáról. 

A harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítással 
kapcsolatos rendelkezéseket jelentős mértékben továbbfejlesztették és pontosították.  Az 
előadó javasolja a kötelező erejű vállalati szabályok a 29. cikk szerinti munkacsoport által 
már kialakított kölcsönös elismerési rendszerének bevezetését.  Az e tekintetben illetékes 
hatóság az adatkezelő vagy -feldolgozó fő telephelye szerinti hatóság. 

Ami a felügyelő hatóságok hatáskörét illeti, az előadó üdvözli az egyablakos ügyintézés 
elvének elfogadását, amely leegyszerűsíti az egyszerre több tagállamban letelepedett 
gazdasági szereplők feladatát.   Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy az állampolgárok 
elvben saját tagállamuk hatóságához fordulnak és elvárják, hogy a szóban forgó hatóság 
megtegye a szükséges lépéseket jogaik érvényesítése érdekében. Az egyablakos ügyintézés 
elvének alkalmazása nem eredményezheti azt, hogy az egyéb felügyelő hatóságok egyszerű 
„levélládává” változzanak. Az előadó javasolja annak egyértelművé tételét, hogy a fő hatóság 
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a rendelet 7. fejezetének előírásaival összhangban köteles együttműködni az egyéb, érintett 
felügyelő hatóságokkal és az Európai Bizottsággal.  

Az adminisztratív szankciók vonatkozásában az előadó üdvözli a rendeletre irányuló 
javaslatban előirányzott jelentős összegeket. Ugyanakkor a felügyelő hatóságok számára nagy 
mozgásteret kell biztosítani a szankciók kiszabásának vonatkozásában. Az előadó emlékeztet 
arra, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdésében rögzíti a 
felügyelő hatóságok függetlenségének elvét. Az egységességi mechanizmus hozzájárulhat egy 
a bírságokra vonatkozó összehangolt uniós szakpolitika kialakításához. 
Végül, a rendeletre irányuló javaslat jelentős számú, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktust tartalmaz. E jogi aktusok némelyike szükséges, mivel nem alapvető fontosságú 
elemekkel egészítik ki a rendeletet, a többi esetében azonban az előadó törlést javasol.  Ezt a 
kérdés a Jogi Bizottság külön vizsgálhatja. Az Európai Parlament szabályzata 37. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik minden jogalkotási 
kezdeményezés jogalapjának vizsgálata, és érdemben dönthet, akár saját kezdeményezésére, 
akár az illetékes bizottság kérésére, a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok 
alkalmazásáról.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá 
a természetes személyek által végzett 
adatfeldolgozásra, amennyiben azt 
kizárólag személyes vagy házi használatra, 
például levelezés vagy címjegyzékek 
vezetése során végzik, és amely nélkülöz 
minden haszonszerzési célt, és nem 
kapcsolódik kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységhez. A kivétel nem 
alkalmazandó továbbá azokra az 
adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, akik 
ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá 
a természetes személy által végzett 
adatfeldolgozásra, amennyiben azt 
kizárólag személyes vagy házi használatra, 
például levelezés vagy címjegyzékek 
vezetése során végzik, és amely nélkülöz 
minden haszonszerzési célt, és nem 
kapcsolódik kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységhez, és amely nem foglalja 
magában a szóban forgó adatok meg nem 
határozott számú személy számára való 
elérhetővé tételét. A kivétel nem 
alkalmazandó továbbá azokra az 
adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, akik 
ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.
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Or. fr

Indokolás

Egyértelművé kell tenni e kivétel alkalmazási körét, nevezetesen a közösségi hálózatok 
térnyerése miatt, amelyek lehetővé teszik az információk sok száz emberrel való megosztását.   
Az Európai Bíróság (C-101/01 és C-73/07 sz. ügyekben) a „meg nem határozott számú 
személy” általi hozzáférhetőséget javasolja e kivétel alkalmazási kritériumaként.   Az európai 
adatvédelmi biztos ugyanezen a véleményen van.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az új internetes szolgáltatások növekvő kínálata és a folyamatos technológiai fejlődés 
közepette biztosítani kell a személyes adatok védelmének magas szintjét. Nélkülözhetetlennek 
tűnik tehát az eseti alapon való vizsgálat. 
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Módosítás 3

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.
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

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

Or. fr
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Módosítás 4

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 
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 adatkezelő fő szervezet helye alatt azt 
az Unión belüli helyet kell érteni, ahol a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
politikát meghatározzák, figyelembe véve 
a szóban forgó szervezeti helynek az egyéb 
helyekre gyakorolt domináns hatását, 
nevezetesen egy vállalatcsoport esetében, 
a személyes adatok védelmére vonatkozó 
vagy az adatvédelem szempontjából 
releváns szabályok végrehajtásában. Az
adatfeldolgozó fő szervezete az Unión 
belüli központi igazgatásának helye.

Or. fr

Indokolás

Úgy a nemzeti felügyelő hatóságok, mint az európai adatvédelmi biztos kérik az üzleti 
tevékenység fő helye meghatározásának pontosítását, nevezetesen tekintettel az olyan 
vállalatcsoportokra, amelyek több tagállamban tevékenykednek.   Ez a fogalom alapvetően 
fontos az illetékes hatóság meghatározásához.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Valamely személy 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 vagy a harmadik 
feleket, akik számára az adatokat 
továbbítják, kötelezni kellene arra, hogy 
kifejezetten tájékoztassák az érintettet az 
alapul szolgáló jogos érdekről és a
tiltakozáshoz való jogról, és igazolniuk
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. fr

Indokolás

Az előadó javasolja a 95/46/EK irányelvben szereplő megfogalmazás fenntartását. Emlékeztet 
arra, hogy a rendelet nem csak a digitális világra vonatkozik, hanem az offline 
tevékenységekre is.  Tevékenységeik finanszírozása céljából egyes ágazatoknak, így a 
lapkiadásnak is, külső forrásokat kell felhasználniuk annak érdekében, hogy kapcsolatba 
kerüljenek lehetséges új előfizetőkkel. 
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Módosítás 6

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 adott célokból való tárolása 
időtartamának meghatározását lehetővé 
tevő kritériumokról, a hozzáférési, 
helyesbítési és törlési jog fennállásáról, 
valamint a panaszemelési jogról.
Amennyiben az adatokat az érintett 
személytől gyűjtik be, az érintettet 
tájékoztatni kell arról, hogy köteles-e az 
adatszolgáltatásra, valamint hogy ezen 
adatszolgáltatás megtagadása milyen 
következményekkel jár.

Or. fr

Indokolás

Nem mindig lehetséges pontosan meghatározni a személyes jellegű adatok tárolásának pontos 
időtartamát, nevezetesen a különböző célok érdekében történő tárolás esetében.

Módosítás 7

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, az adott célokból 
való tárolás időtartamának 
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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.

meghatározását lehetővé tevő 
kritériumokat, 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. fr

Indokolás

Nem mindig lehetséges pontosan meghatározni a személyes jellegű adatok tárolásának pontos 
időtartamát, nevezetesen a különböző célok érdekében történő tárolás esetében.

Módosítás 8

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.

törölve
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Or. fr

Indokolás

Az érintett személyek rendelkeznek a rendeletre irányuló javaslat 15. cikkében megállapított 
betekintési joggal. A betekintési jog minden érintett személyt feljogosít arra, hogy ismertessék 
vele a feldolgozás alatt álló személyes adatait. A 18. cikk, amely lehetővé teszi az érintett 
személy számára, hogy megkapja adatai másolatát, nem képvisel semmilyen hozzáadott 
értéket a polgárok személyes adatainak védelme tekintetében és zavart kelt a betekintési jog 
pontos hatálya vonatkozásában, amely alapvető jog.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A személyes adatok védelmének megerősítése érdekében kifejezett módon meg kell állapítani 
az adatkezelő felelősségének általános elvét. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megköveteli az e rendelet szerinti feladatok 
egyértelmű hozzárendelhetőségét, ideértve 
azt az esetet is, amikor az adatkezelő más 
adatkezelőkkel közösen határozza meg az 
adatfeldolgozás céljait, feltételeit és 
eszközeit, vagy amikor egy adatkezelő 
nevében végeznek adatfeldolgozási 
műveletet. Egyetemleges felelősség esetén 
az érintett személy kárát orvosló 
adatfeldolgozó jogorvoslati kérelmet 
nyújthat be az adatkezelő ellen 
visszatérítés céljából, amennyiben az ez 
utóbbival való kapcsolatát szabályozó jogi 
aktusnak megfelelően járt el.

Or. fr

Indokolás

Definíció szerint az adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő nevében cselekszik.  Ezért amikor az 
adatfeldolgozó pontosan betartja a kapott utasításokat, a személyes adatok megsértését az 
adatkezelőnek kell tulajdonítani és nem az adatfeldolgozónak, és ez ugyanakkor nem érintheti 
az érintett személy díjazáshoz való jogosultságát. 

Módosítás 11

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
dokumentációt kell vezetnie a felelősségi 
körükbe tartozó valamennyi
adatfeldolgozási rendszerről és eljárásról.
Minden adatkezelő vagy -feldolgozó 
köteles a felügyelő hatósággal 
együttműködni és az említett 
dokumentációt – kérésre – hozzáférhetővé 
tenni az adatfeldolgozási műveletek 
esetleges ellenőrzése céljából.

Or. fr
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Indokolás

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données. 

Módosítás 12

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 

(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 az érintett személyt 
jelentősen érintő adatsértésről való 
tudomásszerzést követően indokolatlan 
késedelem nélkül értesítenie kell a 
felügyelő hatóságot. A szükséges 
óvintézkedések lehetővé tétele érdekében
indokolatlan késedelem nélkül értesíteni 
kell azokat a természetes személyeket, 
akiknek személyes adatait a jogsértés
jelentős mértékben befolyásolhatja. Az 
érintett személyes adatait vagy magánéletét
jelentősen 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 
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célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

ésszerűség keretei között a lehető 
leghamarabb meg kell tenni, szorosan 
együttműködve a felügyelő hatósággal, és 
az az által vagy más releváns hatóságok
(például bűnüldöző hatóságok) által 
nyújtott iránymutatást betartva. Például ha 
annak a lehetősége, hogy az érintettek 
enyhíthetik a kár közvetlen veszélyét, az 
érintettek sürgős értesítését igényelné, míg 
az adatsértés folytatásával vagy hasonló 
adatsértés elkövetésével szemben 
alkalmazott megfelelő intézkedések 
hosszabb időtartamot indokolhatnak.

Or. fr

Indokolás

Jogsértés esetén az adatkezelőnek elsősorban a jogsértés folytatásának megakadályozását 
célzó valamennyi megfelelő intézkedés megtételével kell foglalkoznia. Az illetékes felügyelő 
hatóság 24 órán belüli értesítésére vonatkozó és nem teljesítés esetére szankciókkal 
kiegészített kötelezettség előírása ellenkező hatást válthat ki. Ezenfelül a 29. cikk szerinti 
munkacsoport 2012. április 23-i véleménye értelmében a felügyelő hatóságok túlterhelését 
elkerülendő az értesítés nem vonatkozhat a kisebb jogsértésekre. 

Módosítás 13

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 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.
Amennyiben ez a helyzet, a személyes 
adatoknak az említett harmadik országba 
történő továbbítását megfelelő garanciák 
mellett vagy az e rendeletben foglalt 
mentességek értelmében meg kell engedni. 
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Or. fr

Indokolás

Az előadó követi az európai adatvédelmi biztos 2012. március 7-i véleményében kifejtett 
ajánlását. (220. pont).

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
85 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

85a. Az a vállalatcsoport, amely kötelező 
erejű vállalati szabályokat kíván 
benyújtani jóváhagyásra, javasolhat egy 
felügyelő hatóságot fő hatóság gyanánt.    
A fő hatóságnak azon tagállam felügyelő 
hatóságának kell lennie, amelyben az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó fő 
szervezete található.

Or. fr

Indokolás

A 29. cikk szerinti munkacsoport létrehozta a kötelező erejű vállalati szabályok kölcsönös 
elismerési rendszerét (WP 107, 2005. április 14.).  Ezt a kölcsönös elismerési rendszert be 
kell illeszteni ebbe a rendeletbe. Az illetékes hatóság kijelölésének kritériumaként a gazdasági 
tevékenység székhelyét kell alkalmazni, amely megegyezik a rendelet 51. cikkének (2) 
bekezdésében megállapítottal.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
115 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(115) Azokban az esetekben, amelyekben 
a valamely másik tagállamban székhellyel 
rendelkező illetékes felügyelő hatóság 
nem jár el, vagy nem megfelelő 
intézkedéseket tett valamely panasz 
nyomán, az érintett a szokásos 

törölve
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tartózkodási helye szerinti tagállam 
felügyelő hatóságától kérheti, hogy 
indítson eljárást e felügyelő hatóssággal 
szemben a másik tagállam illetékes 
bírósága előtt. A kérelmet elbíráló 
felügyelő hatóság – bírósági felülvizsgálat 
tárgyát képező – határozatban dönthet 
arról, hogy helyt adhat-e a kérelemnek, 
vagy sem.

Or. fr

Indokolás

Ez a lehetőség nem biztosít hozzáadott értéket a polgárok számára, és veszélyeztetheti a 
felügyelő hatóságoknak az egységességi mechanizmus keretében való jó együttműködését.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
118 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(118) A jogellenes adatfeldolgozás miatt 
esetlegesen kárt szenvedett személy 
kártérítését az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak kell állnia, aki/amely akkor 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárért nem őt terheli a felelősség, 
így különösen az érintett felróható 
magatartásának megállapítása, vagy vis 
maior esetén. Egyetemleges felelősség 
esetén az érintett személy kárát orvosló 
adatfeldolgozó jogorvoslati kérelmet 
nyújthat be az adatkezelő ellen 
visszatérítés céljából, amennyiben az ez 
utóbbival való kapcsolatát szabályozó jogi 
aktusnak megfelelően járt el.

Or. fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat bevezeti az adatkezelő felelősségének általános elvét (5f. és 22. 
cikk), amelyet fenn kell tartani és ki kell fejezni.  Definíció szerint az adatfeldolgozó az, aki az 
adatkezelő nevében cselekszik.  Amennyiben az adatfeldolgozó nem követi a kapott 
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utasításokat, a 26. cikk (4) bekezdése értelmében adatkezelőnek minősül.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kell elfogadni így különösen a 
gyermek hozzájárulásával kapcsolatos 
szempontok és feltételek meghatározása;
az adatok különös kategóriáinak 
feldolgozása; az 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;
az adatfeldolgozó; a dokumentációra 
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 
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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 alapján történő 
adattovábbítás; a továbbítással kapcsolatos 
mentességek; 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.

kinevezése és feladatai; az eljárási 
szabályzatok; a tanúsítási mechanizmusok 
szempontjai és követelményei; a kötelező 
erejű vállalati szabályok alapján történő 
adattovábbítás;  a továbbítással kapcsolatos 
mentességek; 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. fr

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
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tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra
és az adathordozhatósághoz való jogra
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelő beépített és 
alapértelmezett adatvédelem és
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei 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 közlés; 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 rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását mérlegeli a 
mikro-, ki- és középvállalkozások 
tekintetében.

és eljárások; az adatkezelő dokumentáció 
tekintetében fennálló felelősségére 
vonatkozó egységes formanyomtatványok;
az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei 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 közlés; 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 rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását mérlegeli a 
mikro-, ki- és középvállalkozások 
tekintetében.

Or. fr
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
131 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(131) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni a gyermekek hozzájárulására 
vonatkozó egységes formanyomtatványok;
az érintettek jogainak gyakorlására 
vonatkozó különös egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra
és az adathordozhatósághoz való jogra
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelő beépített és 
alapértelmezett adatvédelem és
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei 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 közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek és az 
egységességi eljárás szerinti határozatok 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

(131) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni a gyermekek hozzájárulására 
vonatkozó egységes formanyomtatványok;
az érintettek jogainak gyakorlására 
vonatkozó különös egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatkezelő dokumentáció 
tekintetében fennálló felelősségére 
vonatkozó egységes formanyomtatványok;
az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi hatásvizsgálat 
követelményei és eljárásai; az előzetes 
engedélyezés és előzetes konzultáció 
formanyomtatványai és eljárásai; a 
tanúsítás műszaki követelményei és 
mechanizmusai; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek és az 
egységességi eljárás szerinti határozatok 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

Or. fr
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
139 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a természetes személy által 
haszonszerzési cél nélkül kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
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adatfeldolgozás; adatfeldolgozás, amennyiben a személyes 
adatokat nem teszik hozzáférhetővé 
meghatározatlan számú személy számára;

Or. fr

Indokolás

Egyértelművé kell tenni e kivétel alkalmazási körét, nevezetesen a közösségi hálózatok 
térnyerése miatt, amelyek lehetővé teszik az információk sok száz emberrel való megosztását.   
Az Európai Bíróság (C-101/01 és C-73/07 sz. ügyekben) a „meg nem határozott számú 
személy” általi hozzáférhetőséget javasolja e kivétel alkalmazási kritériumaként.   Az európai 
adatvédelmi biztos ugyanezen a véleményen van.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „Megfelelően anonimizált adatok”: 
olyan adatok, amelyeknek személyes vagy 
anyagi jellemzőkre vonatkozó tartalmát 
már nem lehet, vagy csak aránytalan 
késedelem, pénzeszközök és emberi 
erőforrások mozgósítása révén lehet 
valamely azonosított vagy azonosítható 
egyénhez kötni;

Or. fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat 23. preambulumbekezdése kimondja, hogy az adatvédelmi 
alapelvek nem alkalmazandók a megfelelően anonimizált adatokra. Az előadó a fokozottabb 
jogbiztonság érdekében e terminus definíciójának bevezetését javasolja.   A személyes adatok 
védelméről szóló 2001. május 23-i német szövetségi törvény 3. cikkének 6. pontjában rögzített 
meghatározásról van szó.
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Módosítás 23

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 
vonatkozásában 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, nevezetesen 
valamely vállalatcsoport esetében, a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
vagy az adatvédelem szempontjából 
releváns szabályok végrehajtásában;
amennyiben a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket nem az 
Unióban hozzák meg, a fő szervezet az a 
hely, ahol az Unióban létrehozott 
adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. A feldolgozó 
vonatkozásában a „fő szervezet” a központi 
ügyvezetés helye az Unióban;

Or. fr

Indokolás

Úgy a nemzeti felügyelő hatóságok, mint az európai adatvédelmi biztos kérik az üzleti 
tevékenység fő helye meghatározásának pontosítását, nevezetesen tekintettel az olyan 
vállalatcsoportokra, amelyek több tagállamban tevékenykednek.   Ez a fogalom alapvetően 
fontos az illetékes hatóság meghatározásához. 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy 
azon harmadik fél vagy felek jogszerű 
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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.

érdekének érvényesítéséhez szükséges,
akiknek 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. fr

Indokolás

Az előadó javasolja a 95/46/EK irányelvben szereplő megfogalmazás fenntartását. Emlékeztet 
arra, hogy a rendelet nem csak a digitális világra vonatkozik, hanem az offline 
tevékenységekre is.  Tevékenységeik finanszírozása céljából egyes ágazatoknak, így a 
lapkiadásnak is, külső forrásokat kell felhasználniuk annak érdekében, hogy kapcsolatba 
kerüljenek lehetséges új előfizetőkkel.

Módosítás 25

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. fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat jelentős számú, felhatalmazáson alapuló jogi aktust irányoz 
elő, ami nem indokolt.  Pontosabban, létezik ítélkezési gyakorlat a tárgyban, és a gyermekek 
személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásának kérdését a 8. cikk szabályozza.
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A jogképességgel nem rendelkező 
személy lakóhelye szerinti tagállam joga 
alapján határozzák meg azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a szóban 
forgó személy hozzájárulását adja, vagy 
azt engedélyezi.   

Or. fr

Módosítás 27

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 
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
javakkal vagy szolgáltatásokkal 
összefüggésben a 13 év alatti gyermekek 
személyes adatainak feldolgozása csak 
akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a 
gyermek szülője vagy jogi képviselője
ahhoz hozzájárult vagy engedélyezte. Az 
adatkezelő ésszerű erőfeszítéseket tesz, 
hogy ellenőrizhető hozzájárulást szerezzen 
be, figyelemmel az elérhető technológiára.

Or. fr

Indokolás

A gyermekek személyes adatainak magas védelmi szintje biztosítása érdekében szélesíteni kell 
a 8. cikk alkalmazási körét, hogy az ne korlátozódjon csupán az információs társadalom 
szolgáltatásaira. 
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

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, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, világos 
és közérthető nyelven nyújtja.

Or. fr

Indokolás

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásnak vagy kommunikációnak világosnak és érthetőnek 
kell lennie. Az „érintett befogadóképességének megfelelő” megfogalmazás 
jogbizonytalanságot okozhat. Ésszerűnek tűnik egy kizárólag a gyermekek vonatkozásában 
érvényes, különleges kötelezettség előírása, mivel ők egyedi kategóriát képeznek.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt ezen előírás felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történő további 
pontosítására. A tagállamok felügyelő hatóságai kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy az 
esetleges nehézségeket orvosolják.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során 
a Bizottság mérlegeli megfelelő 
intézkedéseket tesz a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. fr

Indokolás

A tagállamok felügyelő hatóságai kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy az esetleges 
nehézségeket orvosolják.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;

c) azok a kritériumok, amelyek lehetővé 
teszik a személyes adatok egyes célok 
érdekében történő tárolása időtartamának 
meghatározását;

Or. fr

Indokolás

Nem mindig lehetséges pontosan meghatározni a személyes jellegű adatok tárolásának pontos 
időtartamát, nevezetesen a különböző célok érdekében történő tárolás esetében. 
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatkezelő harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
adattovábbítási szándéka esetén az e 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet által biztosított védelem szintje, a 
Bizottság megfelelőségi határozatára való 
hivatkozás mellett;

g) adott esetben az adatkezelő harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő adattovábbítási szándéka, és 
a védelem szintjének megfelelő voltára 
vonatkozó bizottsági határozat megléte
vagy hiánya;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által hozott határozat meglétére vagy hiányára vonatkozó tájékoztatás az érintett 
személy tájékoztatásának megfelelő szintjét biztosítja és egyértelművé teszi az adatkezelő 
felelősségét.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az érintett vonatkozásában a tisztességes 
feldolgozás biztosításához szükséges
minden további tájékoztatás, tekintettel a 
személyes adatok gyűjtésének különös 
körülményeire.

h) az érintett vonatkozásában a tisztességes 
feldolgozás biztosításához az adatkezelő 
által szükségesnek ítélt minden további 
tájékoztatás, tekintettel a személyes adatok 
gyűjtésének különös körülményeire.

Or. fr

Indokolás

Egyértelművé kell tenni e rendelkezés alkalmazási körét, és le kell szögezni, hogy az 
adatkezelők nagyobb átláthatóságot tudnak biztosítani.
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Módosítás 34

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.

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 minden ésszerű 
intézkedést megtesz az adatokhoz 
hozzáférést kérő érintett 
személyazonosságának megállapítására. 

Or. fr

Indokolás

Nevezetesen amennyiben a kérést elektronikus úton nyújtják be, a hozzáférési jog nem 
eredményezhet visszaéléseket. Következésképpen az adatkezelőnek meg kell bizonyosodnia az 
adatokhoz hozzáférést kérő személy személyazonosságáról, és képesnek kell lennie annak 
bizonyítására, hogy kellő körültekintéssel járt el. 

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben említett adatkezelő 
tájékoztatja az érintett személyt 
kérelmének a (2) bekezdésben említett 
harmadik felek általi elbírálásáról. 

Or. fr

Indokolás

Az érintett félnek biztosított jogokat meg kell erősíteni. A 17. cikk (2) bekezdése gondossági 
kötelmet ír elő az adatkezelő számára. Ennek a kötelezettségnek ki kell egészülnie legalább az 
arra vonatkozó tájékoztatás kötelezettségével, hogy a szóban forgó személyes adatokat kezelő 
harmadik felek milyen elbírálásban részesítették a kérelmet. 
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adathordozhatósághoz való jog törölve

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.
2. Amennyiben a személyes adatokat az 
érintett bocsátotta rendelkezésre, és a 
feldolgozás hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapul, az érintett jogosult 
arra, hogy ezeket a személyes adatokat és 
az érintett által rendelkezésre bocsátott, 
automatizált feldolgozó rendszerben tárolt 
bármely egyéb információt széles körben 
használt elektronikus formátumban egy 
másik rendszerbe továbbítson, anélkül 
hogy akadályozná a személyes adatok 
visszavonásával érintett adatkezelőt.
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 jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Az érintett személyek rendelkeznek a rendeletre irányuló javaslat 15. cikkében megállapított 
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betekintési joggal. A betekintési jog minden érintett személyt feljogosít arra, hogy ismertessék 
vele a feldolgozás alatt álló személyes adatait. A 18. cikk, amely lehetővé teszi az érintett 
személy számára, hogy megkapja adatai másolatát, nem képvisel semmilyen hozzáadott 
értéket a polgárok személyes adatainak védelme tekintetében és zavart kelt a betekintési jog 
pontos hatálya vonatkozásában, amely alapvető jog.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett jogszabályi 
intézkedések részletes rendelkezéseket 
tartalmaznak legalább az 
adatfeldolgozással elérni kívánt célok és az 
adatkezelő meghatározása tekintetében.

2. Az (1) bekezdésben említett jogszabályi 
intézkedések részletes rendelkezéseket 
tartalmaznak legalább az 
adatfeldolgozással elérni kívánt célok és az 
adatkezelő azonosításának módja
tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Korlátozás esetén a magasabb szintű védelem biztosítása érdekében a jogszabálynak a 
személyes adatok kezelésének céljait is is említenie kell.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatkezelő felelőssége Az adatkezelő felelősségének általános 
elve

Or. fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat 4. fejezetében implicit módon bevezetett felelősségi elvet a 
magasabb szintű védelem biztosításának érdekében kifejezetten meg kell említeni. 
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az adatkezelőnek olyan 
mechanizmusokat kell végrehajtania, 
amelyek alapértelmezett módon biztosítják 
azt, hogy kizárólag a meghatározott, 
kimondott és törvényes célokra szolgáló 
személyes adatok kerülnek gyűjtésre, és 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.

Or. fr

Indokolás

Az alapértelmezett adatvédelem a rendeletre irányuló javaslat által bevezetett új alapelv. 
Alkalmazási köre nem világos. Ezért célszerű azt jobban közelíteni a rendeletre irányuló 
javaslat 5. cikkében megállapított általános adatkezelési alapelvekhez a jogbizonytalanság 
elkerülése és a magasabb védelmi szint biztosítása érdekében.

Módosítás 40

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 

törölve
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szolgáltatásokhoz kapcsolódó beépített 
adatvédelmi követelményekre vonatkozó 
szempontok és követelmények további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. fr

Indokolás

Ez a rendeletre irányuló javaslat valamennyi, mind online, mind offline ágazatra 
alkalmazandó. Nem a Bizottság feladata, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a beépített és alapértelmezett adatvédelem terén, ami hátráltathatná a 
technológiai innovációt.  A tagállamok felügyelő hatóságai és az Európai Adatvédelmi 
Testület kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy az esetleges nehézségeket orvosolják.

Módosítás 41

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. fr

Indokolás

Ez a rendeletre irányuló javaslat valamennyi, mind online, mind offline ágazatra 
alkalmazandó. Nem a Bizottság feladata, hogy műszaki normákat állapítson meg, mivel ez 
hátráltatná a technológiai innovációt. A tagállamok felügyelő hatóságai és az Európai 
Adatvédelmi Testület kedvezőbb helyzetben vannak ahhoz, hogy az esetleges nehézségeket 
orvosolják.
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Módosítás 42

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 összes feldolgozási rendszert és 
eljárást.

Or. fr

Indokolás

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A dokumentáció legalább az alábbi 
információt tartalmazza:

2. A dokumentáció az alábbi információt 
tartalmazza:

Or. fr

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében a dokumentáció részét képező információk listájának 
teljesnek kell lennie. 
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintettek kategóriáinak, valamint a 
rájuk vonatkozó személyes adatok 
kategóriáinak ismertetése;

törölve

Or. fr

Indokolás

A rendelet kettős célt szolgál. A személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása és az 
adatvédelmi szabályokból eredő adminisztratív költségek csökkentése. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó számára a 28. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt kötelezettség 
elégséges e kettős cél megvalósításához.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a személyes adatok címzettjei vagy 
címzetti kategóriái, beleértve a jogos 
érdekre hivatkozással a személyes 
adatokat megszerző adatkezelőket;

törölve

Or. fr

Indokolás

A rendelet kettős célt szolgál. A személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása és az 
adatvédelmi szabályokból eredő adminisztratív költségek csökkentése. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó számára a 28. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt kötelezettség 
elégséges e kettős cél megvalósításához.



PE494.710v01-00 36/53 PA\911497HU.doc

HU

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a különböző adatkategóriák törlésére 
vonatkozó határidők általános 
meghatározása;

törölve

Or. fr

Indokolás

A rendelet kettős célt szolgál. A személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása és az 
adatvédelmi szabályokból eredő adminisztratív költségek csökkentése. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó számára a 28. cikk (2) bekezdésének h) pontjában előírt kötelezettség 
elégséges e kettős cél megvalósításához.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

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. fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat jelentős számú, felhatalmazáson alapuló jogi aktust irányoz 
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elő, ami nem indokolt.  Pontosabban, amennyiben a Bizottság műszaki intézkedéseket fogadna 
el az adatkezelési biztonság terén, ezzel esetleg hátráltatná a technológiai innovációt. 
Emellett ugyanezen cikk (4) bekezdése végrehajtási jogi aktusok elfogadását irányozza elő az 
(1) és (2) bekezdésekben megállapított követelmények pontosítására.

Módosítás 48

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 jelentős módon 
érinti az érintett személyt, indokolatlan 
késedelem nélkül, a személyes adatok 
megsértéséről való tudomásszerzést 
követően értesíti a felügyelő hatóságot a 
személyes adatok megsértéséről.

Or. fr

Indokolás

Jogsértés esetén az adatkezelőnek elsősorban a jogsértés folytatásának megakadályozását 
célzó valamennyi megfelelő intézkedés megtételével kell foglalkoznia. Az illetékes felügyelő 
hatóság 24 órán belüli értesítésére vonatkozó és nem teljesítés esetére szankciókkal 
kiegészített kötelezettség előírása ellenkező hatást válthat ki. Ezenfelül a 29. cikk szerinti 
munkacsoport 2012. április 23-i véleménye értelmében a felügyelő hatóságok túlterhelését 
elkerülendő az értesítés nem vonatkozhat a kisebb jogsértésekre. 

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés szerinti különleges 
kockázatokat különösen a következő 
feldolgozási műveletek jelentik:

2. Az (1) bekezdés szerinti különleges 
kockázatokat a következő feldolgozási 
műveletek jelentik:

Or. fr
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Indokolás

A hatásvizsgálatnak alávetendő adatkezelések a 33. cikk (2) bekezdésében említett listája 
általános módon van megfogalmazva. Az arányosság elvének való megfelelés és a 
jogbiztonság érdekében a listának teljesnek kell lennie. 

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

Az érintett személyekkel való, bármely adatkezelést megelőző konzultáció általános 
kötelezettségének valamennyi érintett ágazatra vonatkozó előírása az adatkezelők számára 
aránytalan intézkedésnek tűnik. 

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előzetes engedélyezés és előzetes
konzultáció

Előzetes konzultáció

Or. fr

Indokolás

A 34. cikk (1) bekezdésének át kell kerülnie az 5. fejezetbe, amely a harmadik országokba 
vagy valamely nemzetközi szervezet részére történő személyesadat-továbbítást tárgyalja. 
Következésképpen módosítani kell a cikk címét.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd a 34. cikket.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40 a cikk
Előzetes engedélyezés

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

Indokolás

Lásd a 34. cikket.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet 
biztosít. E végrehajtási jogi aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

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

Or. fr

Indokolás

A Bizottság döntéseit nem szabad csupán a felülvizsgálati eljárás szerint elfogadni. Ezenfelül 
ebben az összefüggésben konzultálni kell az Európai Adatvédelmi Testülettel is. 
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, vagy 
amennyiben azt állapította meg, hogy egy 
harmadik ország, egy terület vagy egy 
harmadik ország valamely adatkezelési 
ágazata, vagy valamely nemzetközi 
szervezet nem kínál megfelelő szintű 
adatvédelmet, az adatkezelő vagy -
feldolgozó csak abban az esetben 
továbbíthat személyes adatokat harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére, ha a személyes adatok védelme 
tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján.

Or. fr

Indokolás

Az előadó követi az európai adatvédelmi biztos 2012. március 7-i véleményében kifejtett 
ajánlását. (220. pont).

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A kötelező erejű vállalati szabályokat 
jóváhagyó felügyelő hatóság az adatkezelő 
vagy -feldolgozó fő telephelye szerinti 
hatóság.

Or. fr

Indokolás

A 29. cikk szerinti munkacsoport létrehozta a kötelező erejű vállalati szabályok kölcsönös 
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elismerési rendszerét (WP 107, 2005. április 14., illetve az adatfeldolgozók esetében WP 195, 
2012. június 6.).  Ezt a kölcsönös elismerési rendszert be kell illeszteni ebbe a rendeletbe. Az 
illetékes hatóság kijelölésének kritériumaként a gazdasági tevékenység székhelyét kell 
alkalmazni, amely megegyezik a rendelet 51. cikkének (2) bekezdésében megállapítottal.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Valamely érintett személy vagy 
valamely szerv, vagy a 73. cikk (2) 
bekezdésében említett szervezet vagy 
egyesület által benyújtott panasz esetén az 
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam 
felügyelő hatósága, ahol a panaszt 
benyújtották. Ez a felügyelő hatóság 
jogosult a szóban forgó panasz 
kivizsgálására. Szintén e hatóság 
hatáskörébe tartozik az adatkezelő vagy -
feldolgozó feldolgozási tevékenységeinek 
felügyelete, a (2) bekezdésben foglaltak 
sérelme nélkül. 

Or. fr

Indokolás

Az 51. cikk e rendelet kulcsfontosságú rendelkezése, amely bevezeti a fő hatóság elvét.  
Mindazonáltal tisztázni kell a polgárok számára, hogy melyek annak a felügyelő hatóságnak a 
hatáskörei, amelyhez panaszukat benyújtják.

Módosítás 58

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 

2. A több tagállamban letelepedett
adatkezelő vagy -feldolgozó
tevékenységeinek keretében az adatkezelő 
vagy -feldolgozó minden tagállamban 
végzett feldolgozási tevékenységének 
felügyeletére az adatkezelő vagy -
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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.

feldolgozó fő szervezete szerinti tagállam
felügyelő hatósága illetékes. Ez a hatóság
köteles együttműködni az egyéb felügyelő 
hatóságokkal és a Bizottsággal az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt
rendelkezéseknek megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Tisztázni kell, hogy abban az esetben, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyszerre több 
tagállamban is telephellyel rendelkezik, a fő hatóság nem rendelkezik kizárólagos 
hatáskörrel, és együtt kell működnie az egyéb, érintett felügyelő hatóságokkal és a 
Bizottsággal.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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.

Or. fr

Indokolás

Ez a további határidő nem űnik ésszerűnek.
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés 

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. fr

Indokolás

A Bizottság ezen előjoga csorbítja a felügyelő hatóságok függetlenségét. 

Módosítás 61

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. fr

Indokolás

Ez a lehetőség nem biztosít hozzáadott értéket a polgárok számára, és veszélyeztetheti a 
felügyelő hatóságoknak az egységességi mechanizmus keretében való jó együttműködését.
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Módosítás 62

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 szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a személyes adatok 
meghatározott kategóriáira, 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.

Or. fr

Indokolás

A kiszabott bírság összegét az is befolyásolja, hogy érzékeny adatokról van-e szó. 

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés

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. Írásbeli figyelmeztetést bocsátható ki 
szankció kiszabása nélkül. A felügyelő 
hatóság ismételten elkövetett és szándékos 
jogsértés esetén 1 000 000 euróig terjedő 
bírságot szabhat ki, melynek összege 
valamely vállalkozás esetében legfeljebb a 
vállalkozás éves világméretű forgalmának 
2%-át érheti el.

a) a természetes személy kereskedelmi 
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érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy 
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely csak 
személyes adatokat dolgoz fel.

Or. fr

Indokolás

Fenn kell tartani a valamely felügyelő hatóság által kiszabható bírság maximális összegét, 
amely 1 millió euróig terjedhet, és amely a vállalkozások esetében legfeljebb éves világméretű 
forgalmuk 2%-át érheti el. Mindamellett meg kell őrizni a felügyelő hatóságok függetlenségét, 
melyet az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdése rögzít. Ezen felül az 
egységességi mechanizmus és különösen az 58. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak 
hozzájárulhatnak egy az adminisztratív szankciókra vonatkozó összehangolt uniós 
szakpolitika kialakításához. 

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés

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:

törölve

a) nem hozza létre az érintettek 
kérelmeihez kapcsolódó 
mechanizmusokat, vagy az érintetteknek 
nem válaszol haladéktalanul, vagy nem a 
megfelelő formátumban, a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint; 
b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;

Or. fr
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Indokolás

Lásd a 79. cikk (3) bekezdést.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés

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:

törölve

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;
b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;
c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
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;
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;
e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
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kötelezettségeit a 24. cikk szerint;
f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;
g) az adatok különös kategóriáit nem 
érintő esetekben nem tesz eleget a 80., 82. 
és 83. cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 79. cikk (3) bekezdést.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés

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:

törölve

a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;
b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös 
kategóriáit;
c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek; 
d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
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feltételeinek;
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;
f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt; 
g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;
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 
32. cikk szerint;
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 
32. cikk szerint;
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;
j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;
k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;
l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;
m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 
vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
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végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó 
felszólításának;
n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) 
bekezdése, a 29. cikk, a 34. cikk (6) 
bekezdése és az 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti azon kötelezettségének, hogy a
felügyelő hatóságot támogassa, 
válaszoljon neki vagy rendelkezésére 
bocsássa a vonatkozó információkat, vagy 
belépést biztosítson a helyiségeibe;
o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 79. cikk (3) bekezdést.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének aktualizálása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd a 79. cikk (3) bekezdést.
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (3) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (9) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
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bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. fr

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 15. cikk (3) bekezdésében, 
17. cikk (9) bekezdésben, 20. cikk (6) 
bekezdésben, 22. cikk (4) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 26. cikk (5) 
bekezdésében, 28. cikk (5) bekezdésben,
30. cikk (3) bekezdésben, 31. cikk (5) 
bekezdésben, 32. cikk (5) bekezdésben, 33. 
cikk (6) bekezdésben, 34. cikk (8) 
bekezdésben, 35. cikk (11) bekezdésben, 
37. cikk (2) bekezdésben, 39. cikk (2) 
bekezdésben, 43. cikk (3) bekezdésben, 44. 
cikk (7) bekezdésben, 79. cikk (6) 

5. A 8. cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésében, 17. cikk (9) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésében,
28. cikk (5) bekezdésben, 31. cikk (5) 
bekezdésben, 32. cikk (5) bekezdésben, 33. 
cikk (6) bekezdésben, 34. cikk (8) 
bekezdésben, 35. cikk (11) bekezdésben, 
37. cikk (2) bekezdésben, 39. cikk (2) 
bekezdésben, 43. cikk (3) bekezdésben, 44. 
cikk (7) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben, és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
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bekezdésben, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben, és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek vagy a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. fr

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A jelen cikkben említett aktusok 
elfogadásakor a Bizottság a technológiai 
semlegességet ösztönzi. 

Or. fr


