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RÖVID INDOKOLÁS

Helyénvaló, hogy az EU magas színvonalú, átfogó, egységes és korszerű keretet kíván 
létrehozni az adatvédelem terén, mivel az adatvédelemhez számos olyan kihívás kapcsolódik, 
mint például a globalizáció, a technológiai fejlődés, az online tevékenységek fokozódása, az 
egyre gyakoribb bűnözői tevékenységhez kapcsolódó alkalmazások és a biztonsági 
megfontolások.

A vonatkozó uniós előírások (az EUMSZ 16. cikke és önálló jogként a személyes adatok 
védelméhez való jognak az Alapjogi Charta 8. cikkében foglalt elismerése) keretében 
ennélfogva az egyének számára biztosítani kell a jogbiztonságot, valamint az adatkezelők, és 
különösen a bűnüldöző és büntetés-végrehajtási hatóságok által is tanúsított magatartásba 
vetett bizalmat, főképp mivel az adatvédelmi rendelkezések megsértése az egyének alapvető 
jogai és szabadságai, valamint a tagállamok értékei tekintetében komoly kockázatot jelenthet.

Az Európai Parlament ezért mindig is abból indult ki, hogy az adatvédelemhez és a 
magánélethez való alapvető jog magában foglalja a személyek védelmét adataiknak maga az 
állam részéről történő lehetséges ellenőrzésétől, valamint az azokkal való visszaéléstől is.  
Ebből következik, hogy a Bizottság javaslatot tett a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló irányelvre 
is, amelyet az előadó alapvetően üdvözöl.

A bűnüldözés és a büntetőjogi szankciók végrehajtása terén azonban az adatvédelmet hozzá 
kell igazítani az egyéb olyan jogállami megfontolásokhoz, amelyek az erőszak alkalmazásával 
kapcsolatos állami monopóliumból vezethetők le.  A veszélyelhárítás, az általános biztonság 
megteremtése és biztosítása, valamint a bűnüldözés és a büntetőjogi szankciók végrehajtása 
terén az adatvédelmi jogot hozzá kell igazítani az állami feladatokhoz, és biztosítani kell, 
hogy az állam ezen feladatait valamennyi polgár érdekében még hatékonyabban lássa el.

Az adatvédelemmel kapcsolatos uniós szintű jogalkotást általánosságban különböző 
hatáskörök jellemzik:
Az egykori első pillér területén igen jelentős, a belső piacból eredő hatáskör van jelen.
Az egykori harmadik pillérben nem a közösségiesítés, hanem az együttműködés áll az 
előtérben. A minimumszabályok megállapításához ezért itt is a 2008/977/IB kerethatározat 
szolgált a legátfogóbb eszközként.

 Ezenkívül kifejezetten a rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén évszázadokon át 
egymástól teljesen eltérő módon alakultak az uniós tagállamok jogi hagyományai, és ez a 
különösen érzékeny terület megkívánja, hogy a kialakult nemzeti struktúrákat és 
hagyományokat csupán óvatosan és fokozatosan módosítsák az európai szabályozással.

Emellett az EUMSZ 16. cikkének hatálya tekintetében az uniós adatvédelmi jogban 
legfelsőbb bírósági határozatokkal még nem tisztázott, vitás helyzet alakul ki, és ezzel együtt 
jogbizonytalanság jön létre, amelyet az előadó véleménye szerint gyakorlatiasan kell 
megoldani: 
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A Bizottság irányelvjavaslata a belföldi adatcserét is az irányelv hatálya alá vonja, míg az 
EUMSZ II. címének 16. cikke az Uniót csak az uniós jog alkalmazási körén belül ruházza fel 
hatáskörrel. A rendőrségi területen végzett belföldi adatfeldolgozás azonban nem sorolható 
ide (EUMSZ 87. cikke).
Az adatvédelemre jellemző, hogy hatása horizontális, és olyan területeken is képes hatást 
gyakorolni, amelyek nem tartoznak az EU korlátlan hatáskörébe, ennek során pedig esetleg 
még a szubszidiaritás elve is sérül.

A fent említett megfontolások alapján az előadó úgy véli, hogy az irányelvnek csupán 
minimumszabályokat kellene megállapítania. A „csupán határokon átnyúló” vagy a „belföldi” 
adatvédelmet is magában foglaló kérdés ezért gyakorlatilag már túlhaladott; a magasabb 
színvonalú adatvédelem továbbra is megmaradhat.

Az adatvédelemmel mint alapvető joggal kapcsolatos egyensúly fenntartása érdekében 
azonban a másik oldalon erősíteni kell az egyén jogait, és az irányelvben egyértelmű formába 
kell azokat önteni. Rögzíteni kell az átláthatóság és az ellenőrzés elvét, de azok nem állhatnak 
ellentétben a veszélyelhárítás és a bűnüldözés céljával.

Egyrészt az erőszak alkalmazásával kapcsolatos állami monopólium védelme, valamint a 
közbiztonságot, a közrendet és az egyén testi sértetlenségét garantáló biztosítékok, másrészt 
pedig az adatvédelemhez való jog közötti egyensúly biztosítása érdekében az előadó a 
következő módosításokat tartja szükségesnek:

I. fejezet

- A hatályt ki kell terjeszteni a veszélyelhárításra (1. cikk).

- A tagállamok részére egyértelműen engedélyezni kell a magasabb szintű szabályok 
elfogadását (1. cikk). Az irányelv célja nem a harmonizálás, hanem a 
minimumszabályok megállapítása.

- A hatályt ki kell terjeszteni az uniós intézményekre, szervekre, hivatalokra és 
ügynökségekre (2. cikk) 

II. fejezet

- Az adatfeldolgozásra vonatkozó általános elvekről szóló központi szakasz szövegét az 
adatvédelmi rendelet szövegéhez kell igazítani. A jogszabálycsomag-megközelítésnek 
megfelelően ezeknek az alapelveknek összhangban kell állniuk (4. cikk).

- Az 5. cikket el kell hagyni, mivel úgy növekszik a tagállamokra háruló adminisztratív 
és költségteher, ugyanakkor azonban hiányzik a jogkövetkezmények előírása.
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- Az adatfeldolgozásra vonatkozó célhoz kötöttség elve az adatvédelmi jog fontos 
elveinek egyike. A 6. és 7. cikket alapvetően át kell dolgozni, és ki kell bővíteni a 
2008/977/IB kerethatározat alapján (itt: 8. cikk (pontosság), 3. cikk (a célhoz kötöttség 
elve) és a 13. cikk (célhoz kötöttség a más uniós tagállamokból származó adatok 
tekintetében).

III. fejezet

A III. fejezet módosításai az egyéni érintettséget és a tárolt információk iránti egyéni, valós 
igényt állítja a középpontba. 

- A hozzáférési jog korlátozásának lehetőségét (12. cikk) ellenőrzéssel meghatározott 
egyedi esetekre kell korlátozni, így erősödnek a személyhez fűződő jogok. 

- Az adatgyűjtés időpontjában az igénylés nélkül nyújtott tájékoztatáshoz való jogot a 
tagállami rendelkezések javára kell korlátozni. 

- A törléshez és a helyesítéshez való jog szövegét át kell dolgozni és meg kell erősíteni. 
Ugyanakkor azonban kivételeket kell bevezetni a törléshez való joggal kapcsolatban, 
ilyen például a megőrzésre vonatkozó jogszabályi kötelezettség.

IV. fejezet

- A közös adatkezelőkről szóló 20. cikket törölni kell, mivel csökkenti az adatvédelmi 
szintet. Az érintett érdekében a külső kapcsolatok esetében a két adatkezelő közös 
felelősségét kell fenntartani. 

- A dokumentációról szóló 23. cikket a 2008/977/IB kerethatározat 10. cikke alapján 
szigorítani kell. Ennek következtében el kell hagyni a nyilvántartás-vezetésről szóló 
24. cikket.

-  Az adatbiztonságról szóló 27. cikket a kerethatározat 22. cikkének szövegéhez kell 
igazítani.

- A 2008/977/IB kerethatározat 23. cikkéből átvett előzetes konzultációt/a magánélet 
védelmére vonatkozó hatásvizsgálatot új 28a. cikként kell bevezetni.

- A személyes adatok megsértéséről már csak a felügyeleti hatóságot kell értesíteni, az 
érintettet nem (28. és 29. cikk).

V. fejezet 
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- A 35b. cikk átveszi a kerethatározat 13. cikkében foglalt rendelkezéseket és különös 
szabályokat állapít meg a más tagállamokból származó adatok kezelésére 
vonatkozóan.

- A 36. cikket újra kell fogalmazni. Olyan magasabb rendű értékek, mint a testi épség 
megóvása érdekében, szigorúan korlátozott egyedi esetekben a harmadik országoknak 
történő adattovábbításnak – szigorú feltételek mellett – kedvezőtlen megfelelőségi 
határozat ellenére is lehetségesnek kell lennie.

VIII. fejezet

- Az egyesületeknek az 50. cikkben foglalt, bírósági eljárásokhoz való jogát el kell 
hagyni. A keresetek szempontjából a személyes érintettségnek és az egyedi esetnek 
kell mérvadónak lennie.

Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok

- e tekintetben a bizottsági javaslatot úgy kell átdolgozni, hogy a felhatalmazáson 
alapuló és a végrehajtási jogi aktusokra egységes előírások vonatkozzanak, és ne 
következzen be hatáskörelvonás. E tekintetben az általános adatvédelmi rendelet 
tervezetének (COM(2012)11) tervezett módosításaihoz hasonlóan előnyben 
részesülnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, vagy a döntés tagállami szintre 
kerül át.

Szerződésen kívüli felelősség

- fennáll annak a lehetősége, hogy az Európai Bizottság helytelenül határoz a harmadik 
országban vagy egy nemzetközi szervezeten belül fennálló adatvédelmi szint 
megfelelőségét illetően, és ez károkat okoz. Erre az esetre ki kell térni az irányelvben. 

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A büntetőügyekben folytatott hatékony 
igazságügyi együttműködés és rendőrségi 
együttműködés biztosítása szempontjából 
kulcsfontosságú az egyének személyes 
adatainak következetes és magas szintű 
védelme, valamint az, hogy a 
megkönnyítsék a tagállamok illetékes 
hatóságai számára a személyes adatok 
cseréjét. E célból az egyének jogai és 
szabadságai védelmi szintjének a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
feldolgozása vonatkozásában azonosnak 
kell lennie minden tagállamban. A 
személyes adatoknak az Unió egész 
területén biztosított hatékony védelme 
megköveteli az érintettek jogainak, 
valamint a személyes adatok feldolgozását 
végző személyek kötelezettségeinek 
megszilárdítását, de ugyanakkor azt is, 
hogy a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályok betartásának 
ellenőrzését és biztosítását a 
tagállamokban azonos hatáskörben lássák 
el.

(7) A büntetőügyekben folytatott hatékony 
igazságügyi együttműködés és rendőrségi 
együttműködés biztosítása szempontjából 
kulcsfontosságú az egyének személyes 
adatainak következetes és magas szintű 
védelme, valamint az, hogy a 
megkönnyítsék a tagállamok illetékes 
hatóságai számára a személyes adatok 
cseréjét. E célból minden tagállamban 
minimumszabályokat kell biztosítani a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
valamennyi feldolgozása során.

Or. de

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a jogi úton 
érvényesíthető jogok révén az Unió egész 
területén azonos szintű védelmet 
biztosítson az egyének részére, valamint 
hogy megelőzze az illetékes hatóságok 
közötti személyesadat-cserét akadályozó 

(12) Annak érdekében, hogy a jogi úton 
érvényesíthető jogok révén az Unió egész 
területén minimális szintű védelmet 
biztosítson az egyének részére, valamint 
hogy megelőzze az illetékes hatóságok 
közötti személyesadat-cserét akadályozó 
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eltérések kialakulását, az irányelv 
harmonizált szabályozást nyújt a bűnügyi 
igazságügyi és rendőrségi együttműködés 
területén a személyes adatok védelme és 
szabad áramlása tekintetében.

eltérések kialakulását, az irányelv 
minimális harmonizációt nyújt a bűnügyi 
igazságügyi és rendőrségi együttműködés 
területén a személyes adatok védelme és 
szabad áramlása tekintetében.

Or. de

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az egyének védelmének 
technológiailag semlegesnek kell lennie, és 
az nem függhet a felhasznált 
technológiáktól; különben komoly szabály-
megkerülési kockázatot teremtene. Az 
egyének védelme az automatizált eszközök 
útján végzett személyesadat-feldolgozás 
mellett a manuális feldolgozásra is 
vonatkozik, amennyiben az adatokat 
valamely nyilvántartási rendszerben 
tárolják, vagy kívánják tárolni. A 
meghatározott szempontok szerint nem 
rendszerezett iratok, illetve iratok 
csoportjai, és azok borítóoldalai nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá. Ezen 
irányelv nem alkalmazandó az olyan –
különösen a nemzetbiztonságot érintő -
tevékenységek során végzett 
személyesadat-feldolgozásra, amely az 
uniós jog hatályán kívül esik, és nem 
tartozik az irányelv hatálya alá az uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek, például az Europol vagy az 
Eurojust személyesadat-feldolgozása.

(15) Az egyének védelmének 
technológiailag semlegesnek kell lennie, és 
az nem függhet a felhasznált 
technológiáktól; különben komoly 
szabálymegkerülési kockázatot teremtene. 
Az egyének védelme az automatizált 
eszközök útján végzett személyesadat-
feldolgozás mellett a manuális 
feldolgozásra is vonatkozik, amennyiben 
az adatokat valamely nyilvántartási 
rendszerben tárolják, vagy kívánják tárolni. 
A meghatározott szempontok szerint nem 
rendszerezett iratok, illetve iratok 
csoportjai, és azok borítóoldalai nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá. Ezen 
irányelv nem alkalmazandó az olyan –
különösen a nemzetbiztonságot érintő –
tevékenységek során végzett 
személyesadat-feldolgozásra, amely az 
uniós jog hatályán kívül esik.

Or. de

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A védelem elveit minden azonosított 
vagy azonosítható természetes személyre 
vonatkozó információ esetében alkalmazni 
kell. Annak meghatározására, hogy 
valamely természetes személy 
azonosítható-e, minden olyan módszert 
figyelembe kell venni, amelyet az 
adatkezelő vagy más személy ésszerű 
módon felhasználhat az egyén 
azonosítására. A védelem elvei nem 
alkalmazhatók az olyan módon anonimmá 
tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban nem azonosítható.

(16) A védelem elveit minden azonosított 
vagy azonosítható természetes személyre 
vonatkozó információ esetében alkalmazni 
kell. Annak meghatározására, hogy 
valamely természetes személy 
azonosítható-e, minden olyan módszert 
figyelembe kell venni, amelyet az 
adatkezelő vagy az adatkezelővel 
együttműködő más személy ésszerű módon 
felhasználhat az egyén azonosítására. A 
védelem elvei nem alkalmazhatók az olyan 
módon anonimmá tett adatokra, hogy az 
érintett a továbbiakban nem azonosítható.

Or. de

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A személyes adatoknak a bűnügyi 
igazságügyi és rendőrségi együttműködés 
területén történő feldolgozásával 
természetszerűleg együtt jár, hogy az 
érintettek különböző kategóriáira 
vonatkozó személyes adatokat dolgoznak 
fel. Ezért –amennyire lehetséges –
egyértelműen különbséget kell tenni az 
érintettek különböző kategóriáihoz tartozó 
személyes adatok között, így a 
bűncselekmények elkövetésével 
gyanúsított vagy amiatt elítélt 
személyekre, az áldozatokra és egyéb 
harmadik személyekre, például tanúkra, 
fontos információk birtokosaira vagy a 
gyanúsítottak és az elítélt bűnelkövetők 
kapcsolataira és bűntársaira vonatkozó 
személyes adatok között.

törölve

Or. de
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Indokolás

A 5. cikk törléséből következik.

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Amennyire lehetséges a személyes 
adatokat pontosságuk és megbízhatóságuk 
foka szerint kell különválasztani. Az 
egyének védelmét és az illetékes hatóságok 
által feldolgozott információk minőségét 
és megbízhatóságát biztosítandó, a 
tényeket és a személyes értékelést külön 
kell választani.

törölve

Or. de

Indokolás

A 5. cikk törléséből következik.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny személyes 
adatok – a genetikai adatokat is beleértve 
– különleges védelmet érdemelnek. Az 
ilyen adatok feldolgozására csak az érintett 
jogos érdekének biztosítására megfelelő 
biztosítékokat nyújtó jogszabályban 
szereplő külön lehetőség alapján kerülhet 
sor; vagy ha az adatfeldolgozás az érintett 
vagy más személy létfontosságú 
érdekeinek védelméhez szükséges; vagy ha 
az adatfeldolgozás olyan adatokra 
vonatkozik, amelyeket az érintett 
egyértelműen nyilvánosságra hozott.

(26) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny személyes 
adatok különleges védelmet érdemelnek. 
Az ilyen adatok feldolgozására csak az 
érintett jogos érdekének biztosítására 
megfelelő biztosítékokat nyújtó 
jogszabályban szereplő külön lehetőség 
alapján kerülhet sor; vagy ha az 
adatfeldolgozás az érintett vagy más 
személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges; vagy ha az 
adatfeldolgozás olyan adatokra vonatkozik, 
amelyeket az érintett egyértelműen 
nyilvánosságra hozott.
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Or. de

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tisztességes 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.

törölve

Or. de

Indokolás

A 11. cikk törléséből következik.

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az érintettek jogainak és 
szabadságainak védelme mellett az 
adatkezelők és -feldolgozók feladata és 
felelőssége is megköveteli az ezen irányelv 
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.

törölve
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Or. de

Indokolás

A 20. cikk törléséből következik.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A személyes adatok megsértéséről 
szóló értesítés formájára és az arra 
alkalmazandó eljárásokra vonatkozó 
részletes szabályok megállapításakor 
megfelelő figyelmet kell fordítani a 
jogsértés körülményeire, beleértve azt is, 
hogy a személyes adatokat védték-e olyan 
megfelelő műszaki védelmi 
intézkedésekkel, amelyek hatékonyan 
korlátozzák a visszaélés előfordulásának 
valószínűségét. E szabályoknak és 
eljárásoknak figyelembe kell venniük 
továbbá az illetékes hatóságok jogos 
érdekeit olyan esetekben, amikor az idő 
előtti feltárás szükségtelenül 
veszélyeztethetné a jogsértés 
körülményeinek kivizsgálását.

törölve

Or. de

Indokolás

A 28. és a 29. cikk törléséből következik.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a harmadik országba történő 
adattovábbításra csak akkor kerüljön sor, 
ha az adattovábbítás bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 

(45) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a harmadik országba történő 
adattovábbításra csak akkor kerüljön sor, 
ha az adattovábbítás bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
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büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása érdekében 
szükséges, és a harmadik országbeli 
adatkezelő vagy nemzetközi szervezet az 
ezen irányelv értelmében vett illetékes 
hatóságnak minősül. Adattovábbításra 
csak azokban az esetekben kerülhet sor, 
amelyeknél a Bizottság úgy ítélte meg, 
hogy a szóban forgó harmadik ország 
vagy nemzetközi szervezet megfelelő 
védelmi szintet képes biztosítani, illetve ha 
megfelelő biztosítékokat nyújtottak.

büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása érdekében 
szükséges, és a harmadik országbeli 
adatkezelő vagy nemzetközi szervezet az 
ezen irányelv értelmében vett illetékes 
hatóságnak minősül. 

Or. de

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Bár ezen irányelv a tagállami 
bíróságok tevékenységére is alkalmazandó, 
a felügyelő hatóság hatásköre nem terjed ki 
a személyes adatok feldolgozására, ha a 
bíróságok igazságszolgáltatási 
feladatkörükben járnak el, ezzel biztosítva 
a bírák függetlenségét igazságszolgáltatási 
feladataik ellátása során. E kivétel azonban 
csak a bírósági ügyekben végzett valódi 
igazságszolgáltatási tevékenységekre 
korlátozódik, és nem alkalmazható azokra 
az egyéb tevékenységekre, amelyek 
ellátásába a bírákat a nemzeti jognak 
megfelelően adott esetben bevonják.

(55) Bár ezen irányelv a tagállami 
bíróságok tevékenységére is alkalmazandó, 
a felügyeleti hatóság hatásköre nem terjed 
ki a személyes adatok feldolgozására, ha a 
bíróságok igazságszolgáltatási 
feladatkörükben járnak el, ezzel biztosítva 
a bírák függetlenségét igazságszolgáltatási 
feladataik ellátása során.

Or. de

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Ezen irányelv Unió-szerte 
következetes ellenőrzésének és 
érvényesítésének biztosítása érdekében a 
felügyelő hatóságokat minden 
tagállamban ugyanazokkal a feladatokkal 
és hatékony hatáskörökkel kell felruházni, 
ideértve a vizsgálati hatáskört, a jogi 
kötőerővel bíró beavatkozást, 
határozatokat és szankciókat, különösen 
az egyéni panaszok esetén, valamint a 
bírósági eljárásokban való részvétel jogát 
is.

törölve

Or. de

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Mindegyik felügyelő hatóságnak be 
kell fogadnia az összes érintett panaszát, és 
ki kell vizsgálnia az ügyet. A panaszt 
követő – bírósági felülvizsgálat alá tartozó 
– vizsgálatot a konkrét esethez szükséges 
mértékben kell lefolytatni. A felügyelő
hatóságnak ésszerű határidőn belül 
tájékoztatnia kell az érintettet a panaszhoz 
fűződő fejleményekről és eredményekről. 
Amennyiben az ügy további vizsgálatot 
vagy egy másik felügyelő hatósággal való 
együttműködést tesz szükségessé, az 
érintett számára időközben tájékoztatást 
kell nyújtani.

(57) Mindegyik felügyeleti hatóságnak be 
kell fogadnia az összes érintett panaszát, és 
ki kell vizsgálnia az ügyet. A felügyeleti
hatóságnak ésszerű határidőn belül 
tájékoztatnia kell az érintettet a panaszhoz 
fűződő fejleményekről és eredményekről. 
Amennyiben az ügy további vizsgálatot 
vagy egy másik felügyeleti hatósággal való 
együttműködést tesz szükségessé, az 
érintett számára időközben tájékoztatást 
kell nyújtani.

Or. de

Indokolás

Az 50. cikkben foglalt, az egyesületek és az adatvédelmi hatóságok bírósági eljárásokhoz való 
jogának törléséből következik.
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Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) Az érintettek adataik védelmével 
kapcsolatos jogait és érdekeit védeni 
hivatott, a tagállam jogának megfelelően 
létrehozott valamennyi szervnek, 
szervezetnek vagy egyesületnek joga van 
az érintettek nevében panaszt emelni vagy 
bírósági jogorvoslatot igénybe venni, 
amennyiben erre szabályszerűen 
felhatalmazták, illetve az érintett
panaszától függetlenül eljárva saját 
panaszt emelni, ha álláspontja szerint 
személyes adatok megsértésére került sor.

törölve

Or. de

Indokolás

Az 50. cikkben foglalt, az egyesületek és az adatvédelmi hatóságok bírósági eljárásokhoz való 
jogának törléséből következik.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Az ezen irányelv 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 az 
illetékes hatóságok között 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 
személyes adatok megsértésének felügyelő 

törölve
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hatóság részére történő bejelentése 
tekintetében. Kiemelten fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka folyamán 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. de

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Ezen irányelv egységes feltételek 
mellett történő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni 
az adatkezelők és az adatfeldolgozók általi 
dokumentálás, az adatfeldolgozás 
biztonsága – különösen a titkosítási 
szabványokkal összefüggésben –, a 
személyes adatok megsértésének felügyelő 
hatóság részére történő bejelentése és a 
harmadik ország vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szint 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.

törölve

Or. de
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Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni az adatkezelők és az 
adatfeldolgozók általi dokumentálással, az 
adatfeldolgozás biztonságával, a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésével és a 
harmadik ország vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szinttel kapcsolatos intézkedések 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

(68) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni az adatkezelők és az 
adatfeldolgozók általi dokumentálással, az 
adatfeldolgozás biztonságával és a 
harmadik ország vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szinttel kapcsolatos intézkedések 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

Or. de

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, 
vagyis a természetes személyek alapvető 
jogainak és szabadságainak – különösen a 
személyes adatok védelméhez való joguk –
védelmét, valamint annak biztosítását, 
hogy a személyes adatok az Unión belül az 
illetékes hatóságok között szabadon 
áramolhassanak, a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 
azok – a fellépés léptéke vagy hatásai 
miatt – uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében rögzített 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
arányosság említett cikkben rögzített 

törölve
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elvének megfelelően ezen irányelv nem 
lépi túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. de

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Változatlanul hatályban maradnak az 
ezen irányelv elfogadásának időpontját 
megelőzően elfogadott, a személyes adatok 
tagállamok közötti feldolgozását vagy a 
kijelölt tagállami hatóságoknak a 
Szerződések alapján létrehozott 
információs rendszerekhez való 
hozzáférését szabályozó uniós jogi 
aktusoknak a személyes adatoknak az 
illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozására vonatkozó 
különös rendelkezései. A Bizottság 
értékeli a helyzetet az ezen irányelv és az 
elfogadásának időpontját megelőzően 
elfogadott, a személyes adatok tagállamok 
közötti feldolgozását vagy a kijelölt 
tagállami hatóságoknak a Szerződések 
alapján létrehozott információs 
rendszerekhez való hozzáférését 
szabályozó jogi aktusok közötti 
kapcsolatra tekintettel annak érdekében, 
hogy felmérje e különös rendelkezések 
ezen irányelvhez igazításának 
szükségességét.

törölve

Or. de
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Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A személyes adatok Unión belüli 
átfogó és következetes védelmének 
biztosítása érdekében a tagállamok által 
ezen irányelv hatálybalépését megelőzően 
kötött nemzetközi megállapodásokat ezen 
irányelvvel összhangban módosítani kell.

törölve

Or. de

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a személyes adatoknak 
az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy
büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából 
végzett feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről szóló szabályokat 
állapítja meg.

(1) Ez az irányelv a személyes adatoknak 
az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények veszélyének elhárítása, 
azok nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása és büntetőjogi szankciók 
végrehajtása céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről 
szóló szabályokat állapítja meg.

Or. de

Indokolás

Az irányelv és a rendelet hatályának elhatárolásában nehézségek merülnek fel a rendőrségi 
veszélyelhárítás tekintetében. Ha az elhárítandó veszély nem büntetendő, tehát a rendőrség 
nem az irányelvtervezet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett bűncselekményt hárít el, 
akkor az irányelv továbbra sem alkalmazandó (például az eltűnt személyek, öngyilkosok 
nyilvántartó rendszere). Az általános adatvédelmi rendelet előírásai a veszélyelhárítás 
esetében egyáltalán nem megfelelőek.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban:

(2) Ezen irányelv minimumkövetelményei 
nem akadályozzák a tagállamokat abban,
hogy a személyes adatok védelmével 
kapcsolatban magasabb szintű védelmet 
biztosító rendelkezéseket őrizzenek meg 
vagy fogadjanak el.

Or. de

Indokolás

Az irányelv célja a minimális szintű védelem biztosítása uniós szinten, nem pedig a meglévő 
nemzeti szabályozás helyettesítése. A tagállamok számára ezért kifejezetten engedélyezni kell, 
hogy szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) védelmezik a természetes személyek 
alapvető jogait és szabadságait, különösen 
a személyes adatok védelméhez való 
jogukat; valamint

törölve

Or. de

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de
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Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ezen irányelvet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására, 
valamint azoknak a személyes adatoknak a 
nem automatizált módon történő 
feldolgozására, amelyek valamely 
nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy 
amelyeket egy nyilvántartási rendszer 
részévé kívánnak tenni. Az irányelv nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha a 
személyes adatokat papíralapú 
formátumban nyilvántartott iratokban 
vagy iratgyűjteményekben tárolják vagy 
kell tárolni.

Or. de

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Az Unió intézményeinek és hivatalos szerveinek szintén az irányelv hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „a feldolgozás korlátozása”: a tárolt 
személyes adat megjelölése jövőbeli 
feldolgozásának korlátozása céljából;

4. „zárolás”: a tárolt személyes adatok 
megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk 
korlátozása céljából;

Or. de

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „anonimizálás”: a személyes adatok 
oly módon történő megváltoztatása, hogy 
az információk többé ne legyenek vagy 
csak aránytalanul sok időt, valamint nagy 
költség- és munkaráfordítást igénylő 
módon legyenek egy azonosított vagy 
azonosítható természetes személyhez 
hozzárendelhetők;
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Or. de

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „az Európai Unió információs 
rendszerei”: kizárólag olyan információs 
rendszerek, amelyeket az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés harmadik 
része V. címének 4. vagy 5. fejezete 
alapján vagy az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés alapján hoztak létre;

Or. de

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok 
feldolgozásához;

Or. de

Indokolás

A módosítás bevezeti az érintett szűk határokon belüli hozzájárulását. Még akkor is, ha a 
polgárok és az állam közötti kapcsolat alapvetően nem lehet egyenrangú, egyedi esetben a 
hozzájárulás igazoló okként szolgálhat például nagyarányú DNS-vizsgálatok esetében.

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „illetékes hatóságok”: 
bűncselekmények megelőzéséért, 
nyomozásáért, felderítéséért, büntetőeljárás 
lefolytatásáért vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtásáért felelős bármely hatóság;

14.„illetékes hatóságok”: bűncselekmények 
veszélyének elhárításáért, azok
nyomozásáért, felderítéséért, büntetőeljárás 
lefolytatásáért vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtásáért felelős bármely hatóság, 
beleértve az Európai Unió szerveit, 
intézményeit, hivatalait és ügynökségeit;

Or. de

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) feldolgozását tisztességesen és
jogszerűen kell végezni;

a) feldolgozását jogszerűen és a 
jóhiszeműség elve alapján, valamint 
átlátható és ellenőrizhető módon kell 
végezni;

Or. de

Indokolás

A módosítás az irányelvet az adatvédelmi rendelet szövegéhez igazítja. A jogszabálycsomag-
megközelítésnek megfelelően mindkét jogszabály esetében ugyanazoknak az alapelveknek kell 
vonatkozniuk az adatfeldolgozásra.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
szükséges legkisebb mértéket, csak akkor
dolgozhatók fel, ha az anonimizált 
feldolgozás az adott cél eléréséhez nem 
elegendő;
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Or. de

Indokolás

A módosítás az irányelvet az adatvédelmi rendelet szövegéhez igazítja. A jogszabálycsomag-
megközelítésnek megfelelően mindkét jogszabály esetében ugyanazoknak az alapelveknek kell 
vonatkozniuk az adatfeldolgozásra.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

A módosítás az irányelvet az adatvédelmi rendelet szövegéhez igazítja. A jogszabálycsomag-
megközelítésnek megfelelően mindkét jogszabály esetében ugyanazoknak az alapelveknek kell 
vonatkozniuk az adatfeldolgozásra.

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) csak az illetékes hatóságok illetékes 
személyzete által dolgozhatók és 
használhatók fel tevékenységük 
gyakorlása során.

Or. de

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Az érintettek különböző kategóriáinak 
megkülönböztetése
(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő – lehetőség szerint – világos 
különbséget tesz az érintettek alábbi 
különböző kategóriáinak személyes adatai 
között:
a) olyan személyek, akik tekintetében 
alapos indokkal feltételezhető, hogy 
bűncselekményt követtek el vagy 
készülnek elkövetni;
b) bűncselekményért elítélt személyek;
c) bűncselekmény áldozatai, illetve olyan 
személyek, akikről bizonyos tények 
alapján okkal feltételezhető, hogy 
bűncselekmény áldozataivá válhatnak;
d) a bűncselekménnyel érintett további 
felek, így például olyan személyek, akik a 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
nyomozás vagy az azt követő 
büntetőeljárás során tanúként 
beidézhetők, vagy olyan személy, aki a 
vizsgált bűncselekményről információval 
szolgálhat, illetve az a) és b) pontban 
említett személyek kapcsolatai vagy 
bűntársai; valamint
e) a fent említett kategóriákon kívül eső 
személyek.

Or. de

Indokolás

Az általános jellegű különbségtételre és kategorizálásra vonatkozó követelmény 
szükségessége nem világos, gyakorlati megvalósíthatósága kérdésesnek, az ahhoz kapcsolódó 
adminisztratív és költségteher pedig jelentősnek tűnik. Hiányzik a jogkövetkezmények 
előírása, nyitott kérdés marad, hogy a különbségtételhez milyen jogi következményeknek kell 
kapcsolódniuk.
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Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személyes adatok pontosságának és 
megbízhatóságának különböző fokai

Pontosság

Or. de

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóságok – lehetőség 
szerint – biztosítják, hogy a személyes 
adatok pontosak, hiánytalanok és –
amennyiben szükséges – naprakészek 
legyenek.

Or. de

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy 
a hibás, hiányos vagy már nem naprakész 
személyes adatok ne legyenek 
továbbíthatók vagy hozzáférhetővé 
tehetők. E célból megállapítják, hogy az 
illetékes hatóságok – amennyire ez a 
gyakorlatban megvalósítható – a 
továbbítást vagy hozzáférhetővé tételt 
megelőzően ellenőrzik a személyes adatok 
minőségét. Amennyire lehetséges, 
valamennyi adattovábbításnál csatolni 
kell olyan információkat, amelyek 
lehetővé teszik az átvevő tagállam 
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számára, hogy megítélje az adatok 
pontosságát, teljességét, naprakészségét és
megbízhatóságát. Amennyiben a 
személyes adatokat előzetes kérés nélkül 
továbbították, az átvevő hatóság 
haladéktalanul ellenőrzi, hogy ezek az 
adatok a továbbítás célját tekintve 
szükségesek-e.
(3) Amennyiben megállapításra kerül, 
hogy hibás adatokat továbbítottak vagy 
adatokat jogellenesen továbbítottak, erről 
a címzettet haladéktalanul értesíteni kell. 
A címzett köteles az adatokat késedelem 
nélkül helyesbíteni az (1) bekezdéssel és a 
15. cikkel összhangban, illetve törölni a 
16. cikkel összhangban.

Or. de

Indokolás

A javasolt szöveg a 2008/977/IB kerethatározat 8. cikkéhez igazodik, és elrendeli a hibás 
adatok továbbítására vonatkozó tilalmat.

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
Az adatfeldolgozás jogszerűsége
A tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok feldolgozása csak és kizárólag 
akkor és annyiban jogszerű, amennyiben 
az adatfeldolgozás az alábbiak miatt 
szükséges:
a) az 1. cikk (1) bekezdésében szereplő 
célok érdekében az illetékes hatóság által 
jogszabály alapján végzendő feladat 
ellátása; vagy
b) az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése; vagy
c) az érintett vagy más személy 
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létfontosságú érdekeinek védelme; vagy
d) a közbiztonságot fenyegető közvetlen és 
súlyos veszély elhárítása.

Or. de

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Az adatfeldolgozás jogszerűsége; a célhoz 

kötöttség elve
(1) A személyes adatok feldolgozása csak 
és kizárólag akkor és annyiban jogszerű, 
amennyiben annak során figyelembe 
veszik a következő általános elveket.
(2) Az illetékes hatóságok feladatuk 
elvégzése során csak határozott, 
egyértelmű és törvényes célból gyűjthetik 
a személyes adatokat. Jogszerű célokat 
szolgál az adatgyűjtés az alábbi esetekben:
a) az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
célok érdekében az illetékes hatóság által 
jogszabály alapján végzendő feladat 
ellátása; vagy
b) az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése; vagy
c) az érintett jogos egyéni érdekeinek 
védelme; vagy
d) egy másik személy jogos érdekeinek 
védelme, kivéve, ha az érintett a 
feldolgozás kizárásához fűződő jogos 
egyéni érdekei nyilvánvalóan magasabb 
rendűek; vagy
d) a közbiztonságot fenyegető esemény 
megelőzése.
(3) A személyes adatok feldolgozásának 
meg kell felelniük az adatgyűjtés céljának. 
Megengedett az adatok egyéb célból 
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történő további feldolgozása, amennyiben:
a) az jogszerű célokat szolgál ((2) 
bekezdés), vagy
b) ebből az egyéb célból van rá szükség, 
vagy
c) nem összeegyeztethetetlen az 
adatgyűjtés céljaival;
(4) A (3) bekezdéstől eltérően történelmi, 
statisztikai vagy tudományos célokra 
tovább is feldolgozhatják a személyes 
adatokat, amennyiben a tagállamok 
megfelelő, az adatok anonimizálásához 
hasonló biztosítékokat írnak elő.

Or. de

Indokolás

A módosítás igazodik a 2008/977/IB kerethatározat 3. cikkéhez, és részletesebben kifejti a 
célhoz kötöttséget. A (4) bekezdés lehetővé teszi a kutatási célú adatfeldolgozást az érintett 
egyidejű védelme mellett. A Bizottság irányelvtervezetéből hiányzik az ilyen jellegű 
szabályozás. E célt szolgálja az anonimmá tett adatok 3. cikk keretében történő bevezetése is.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
Sajátosságok a más tagállamokból 

származó személyes adatok esetében
A más tagállam illetékes hatóságától 
átvett vagy az általa hozzáférhetővé tett 
személyes adatok esetében az 
adatfeldolgozásra vonatkozó általános 
elveket kiegészítve a következőket kell 
figyelembe venni:
1. Személyes adatok kizárólag akkor 
továbbíthatók magánfelek számára, ha:
a) azon tagállam illetékes hatósága, 
amelytől az adatokat átvették, – nemzeti 
jogának megfelelően – hozzájárult az 
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adattovábbításhoz;
b) az adattovábbítás nem ütközik az 
érintett semmilyen jogos egyéni érdekével, 
és
c) egyes esetekben az adatokat a magánfél 
számára továbbító illetékes hatóság 
számára a továbbítás fontos az alábbi 
célokból:
i. a jogszerűen ráruházott feladatok 
ellátása;
ii. bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtása;
iii. a közbiztonságot közvetlenül és 
súlyosan fenyegető esemény megelőzése, 
vagy
iv. annak megakadályozása, hogy az 
egyének jogai súlyosan sérüljenek.
Az adatokat a magánfél számára továbbító 
illetékes hatóság tájékoztatja a magánfelet 
arról, hogy az adatok kizárólag milyen 
célokra használhatók fel.
2. A 7. cikk (3) bekezdésében foglalt 
feltételek mellett kizárólag a következő 
egyéb, a továbbítás vagy hozzáférhetővé 
tétel céljától eltérő célokból megengedett a 
személyes adatok további feldolgozása: 
a) olyan bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, illetve olyan 
büntetőeljárás lefolytatása vagy olyan 
büntetőjogi szankciók végrehajtása, 
amelyek nem egyeznek meg azon 
bűncselekményekkel vagy szankciókkal, 
amelyek céljából az adatokat továbbították 
vagy hozzáférhetővé tették;
b) egyéb, bűncselekmények 
megelőzéséhez, nyomozásához, 
felderítéséhez, büntetőeljárás 
lefolytatásához vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtásához közvetlenül 
kapcsolódó bírósági és közigazgatási 
eljárások;
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c) a közbiztonságot közvetlenül és 
súlyosan fenyegető esemény megelőzése; 
vagy
d) bármilyen egyéb célból kizárólag az 
adattovábbító tagállam előzetes 
hozzájárulásával vagy az érintett 
hozzájárulásával, amelynek megadására a 
nemzeti jognak megfelelően kerül sor.
Ez a bekezdés nem érinti a 7. cikk (4) 
bekezdését.
3. Amennyiben az adattovábbító tagállam 
joga értelmében bizonyos körülmények 
esetén az illetékes hatóságai közötti 
belföldi adatcserék tekintetében 
különleges korlátozások vonatkoznak a 
feldolgozásra, az adattovábbító hatóság e 
korlátozásokról tájékoztatja a címzettet. A 
címzett biztosítja e feldolgozásra 
vonatkozó korlátozások betartását.

Or. de

Indokolás

Az e cikkben végrehajtott átdolgozás átveszi a 2008/977/IB kerethatározat más tagállamokból 
származó adatok kezeléséről szóló 13. cikkének rendelkezéseit, és különös mértékben védi 
ezen adatokat. A 7a. cikk célja ugyanakkor, hogy védje azt a tagállamot, amelyből az adatok 
származnak, és ezzel megteremti az Unión belüli adatcseréhez szükséges, abba vetett 
bizalmat, hogy az átvevő állam nem dolgozhatja fel tetszése szerint a továbbított adatokat.

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk
A törlési és felülvizsgálati határidők 

megállapítása
A személyes adatok törlésére vagy az 
adattárolás szükségességének rendszeres 
felülvizsgálatára megfelelő határidőket 
kell megállapítani. E határidők betartását 
eljárásjogi intézkedésekkel kell biztosítani.
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Or. de

Indokolás

A kiegészítés szó szerinti átvétel a 2008/977/IB kerethatározat 5. cikkéből.

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megtiltják a faji vagy 
etnikai hovatartozásra, a politikai 
véleményre, a vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra 
utaló személyes adatok, a genetikai 
adatok, az egészségügyi adatok vagy a 
szexuális életre vonatkozó adatok 
feldolgozását.

(1) A faji vagy etnikai hovatartozásra, a 
politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint az egészségi állapotra
vagy a szexuális életre vonatkozó adatok 
feldolgozása csak abban az esetben 
megengedett, ha

Or. de

Indokolás

E cikk a 2008/977/IB kerethatározat 6. cikke alapján került átfogalmazásra. Még ha 
szisztematikáját tekintve el is tér az irányelvtervezetben foglalt tiltás elvétől, az érzékeny
adatok feldolgozása azonban továbbra is kizárólag szigorú feltételek mellett megengedett. 
Tekintettel a DNS-bizonyítékok nagy jelentőségére, a Bizottság által a genetikai adatok 
feldolgozására vonatkozó, újonnan megállapított általános tilalmat el kell hagyni.

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az adatfeldolgozás feltétlenül szükséges, 
és azt jogszabály teszi lehetővé a megfelelő 
biztosítékok biztosítása mellett;

Or. de
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Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az érintett vagy más 
személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges;

b) az adatfeldolgozás az érintett vagy más 
személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges; vagy

Or. de

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás olyan adatokra 
vonatkozik, amelyeket az érintett 
egyértelműen nyilvánosságra hozott.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy tilos az 
érintettek számára hátrányos
jogkövetkezményt maga után vonó, vagy 
rájuk jelentős mértékben kiható olyan 
intézkedés, amely egyedül az érintettekre 
vonatkozó meghatározott személyes
szempontok kiértékelését célzó 
automatizált személyesadat-feldolgozáson 
alapul, kivéve, ha azt olyan jogszabály teszi 
lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit 
biztosító intézkedéseket is megállapítja.

(1) Az érintettre nézve hátrányos jogi 
következménnyel járó vagy őt jelentősen 
érintő olyan intézkedés, amely kizárólag 
az érintett bizonyos személyes
vonatkozású értékelése céljából történő 
automatikus személyesadat-feldolgozáson 
alapul, csak abban az esetben 
megengedett, ha azt olyan jogszabály teszi 
lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit 
biztosító rendelkezéseket állapít meg.

Or. de
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Indokolás

Az e cikkben végrehajtott átdolgozás visszatér a 2008/977/IB kerethatározat 7. cikkének 
szövegéhez. A profilalkotás továbbra is kizárólag szigorú feltételek mellett megengedett, még 
ha a tiltás elvétől el is tekintünk.

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A (2) bekezdés túlságosan átfogó profilalkotásra csábít, és könnyen megkerülhető lenne.

Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelőnek minden ésszerű lépést meg 
kell tennie annak érdekében, hogy a 
személyes adatok feldolgozása tekintetében 
és az érintettek jogainak gyakorlása 
érdekében átlátható és könnyen 
hozzáférhető politikákkal rendelkezzen.

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelőnek minden megfelelő és
ésszerűen elvárható lépést meg kell tennie 
annak érdekében, hogy a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében átlátható és 
könnyen hozzáférhető politikákkal 
rendelkezzen.

Or. de
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Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést az érintett részére érthető 
formában, világos és közérthető nyelven 
nyújtja.

(2) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést az érintett részére lehetőleg
érthető formában, világos és közérthető 
nyelven nyújtja.

Or. de

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az 
érintettet kérelme elbírálásának 
fejleményeiről.

törölve

Or. de

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tájékoztatása törölve
(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során a tagállamok 
biztosítják, hogy az adatkezelő minden 
megfelelő intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy legalább az alábbiakról 
tájékoztassa az érintettet: 
a) az adatkezelő és az adatvédelmi 
tisztviselő személye és részletes 
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elérhetősége;
b) az adatfeldolgozás adatok által szolgált 
célja;
c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;
d) azon jog megléte, miszerint 
kérelmezhető az adatkezelőtől az érintettel 
kapcsolatos személyes adatokba való 
betekintés, azok helyesbítése vagy törlése, 
vagy a feldolgozás korlátozása; 
e) a 39. cikk szerinti felügyelő hatósághoz 
címzett panasz benyújtásának joga és a 
felügyelő hatóság elérhetősége;
f) a személyes adatok címzettjei, illetve a 
címzettek kategóriái; beleértve a 
harmadik országokbeli címzetteket vagy a 
nemzetközi szervezeteket is;
g) amennyiben szükséges, az érintett 
vonatkozásában a tisztességes eljárás 
biztosítását szolgáló minden további 
tájékoztatás, tekintettel a személyes adatok 
feldolgozásának különös körülményeire.
(2) Amennyiben az adatokat az érintettől 
gyűjti, az adatkezelőnek az (1) bekezdés 
szerinti tájékoztatás mellett tájékoztatnia 
kell továbbá az érintettet a személyes 
adatok rendelkezésre bocsátásának 
kötelező vagy önkéntes jellegéről, 
valamint az adatszolgáltatás 
elmaradásának esetleges 
következményeiről.
(3) Az adatkezelő az (1) bekezdés szerinti 
tájékoztatást akkor nyújtja: 
a) amikor a személyes adatot az érintettől 
beszerzi, vagy 
b) ha a személyes adatot nem az érintettől 
szerezte be, a rögzítés időpontjában, vagy 
az adatgyűjtés különös körülményeire 
tekintettel az adatfeldolgozást követő 
ésszerű időtartamon belül.
(4) A tagállamok jogszabályokat 
fogadhatnak el az érintett 
tájékoztatásának késleltetésére, 
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korlátozására vagy mellőzésére, 
amennyiben e részleges vagy teljes 
korlátozás – kellő tekintettel az érintett 
személy jogos érdekeire – egy 
demokratikus társadalomban az alábbiak 
érdekében szükséges és arányos 
intézkedést jelent:
a) hivatalos vagy jogi vizsgálatok, 
nyomozások vagy eljárások 
akadályozásának elkerülése;
b) bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása sérelmének elkerülése vagy a 
büntetőjogi szankciók végrehajtása;
c) a közbiztonság védelme;
d) a nemzetbiztonság védelme;
e) mások jogainak és szabadságainak 
védelme.
(5) A tagállamok meghatározhatnak a (4) 
bekezdés szerinti mentességek körébe 
teljesen vagy részlegesen beletartozó 
adatfeldolgozási kategóriákat.

Or. de

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az érintett tájékoztatása

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett a nemzeti jog rendelkezéseivel 
összhangban tájékoztatást kapjon 
személyes adatainak az adatkezelő által 
történő gyűjtéséről vagy feldolgozásáról.
(2) Amennyiben a tagállamok között 
személyes adatok továbbítására vagy 
hozzáférhetővé tételére kerül sor, bármely 
tagállam – nemzeti jogának (1) 
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bekezdésben említett rendelkezéseivel 
összhangban – kérheti a másik 
tagállamot, hogy az érintettet ne 
tájékoztassa. Ebben az esetben az utóbbi 
tagállam az előbbi tagállam előzetes 
hozzájárulása nélkül nem tájékoztathatja 
az érintettet.

Or. de

Indokolás

Itt csak az adatgyűjtés időpontjában igénylés nélkül nyújtott tájékoztatáshoz való jog 
korlátozódik, helyette a tagállami rendelkezésekre történik hivatkozás. Az egyének 12. cikkben 
foglalt hozzáférési joga érintetlen marad.

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az igen fontos hozzáférési jogot mindig egyedi esetektől kell függővé tenni.

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 

b) bűncselekmények veszélyének 
elhárítása, azok nyomozása, felderítése, 
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lefolytatása sérelmének elkerülése vagy a 
büntetőjogi szankciók végrehajtása;

büntetőeljárás lefolytatása sérelmének 
elkerülése vagy a büntetőjogi szankciók 
végrehajtása;

Or. de

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) mások jogainak és szabadságainak 
védelme.

e) az érintett vagy mások jogainak és 
szabadságainak védelme.

Or. de

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok jogszabályban 
meghatározhatnak az (1) bekezdés szerinti 
mentességek körébe teljesen vagy 
részlegesen beletartozó adatfeldolgozási 
kategóriákat.

törölve

Or. de

Indokolás

A hozzáférés megtagadását mindig egyedi esetektől kell függővé tenni.

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
az érintettnek különösen a 13. cikk szerinti 

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
az érintettnek a 12. és 13. cikk határain 
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esetekben, joga van a felügyelő hatóságtól 
kérni, hogy ellenőrizze az adatfeldolgozás 
jogszerűségét.

belül joga van a felügyeleti hatóságtól 
kérni, hogy ellenőrizze az adatfeldolgozás 
jogszerűségét.

Or. de

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő az érintettet tájékoztassa a 
felügyelő hatóság beavatkozásának (1) 
bekezdés szerinti kérelmezésére vonatkozó 
jogáról.

(2) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő az érintettet kérésre
tájékoztassa a felügyeleti hatóság 
beavatkozásának (1) bekezdés szerinti 
kérelmezésére vonatkozó jogáról.

Or. de

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az érintett 
jogosult az adatkezelőtől a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatok helyesbítését 
kérni. Az érintett jogosult a hiányos 
személyes adatok kiegészítését kérni, 
különösen helyesbítő nyilatkozat 
igénybevétele útján.

(1) A tagállamok előírják, hogy az érintett 
jogosult a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatok helyesbítését kérni. Az 
érintett jogosult a hiányos személyes 
adatok kiegészítését kérni, különösen 
helyesbítő nyilatkozat igénybevétele útján.

Or. de

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő az érintettet írásban 
tájékoztatja a helyesbítés elutasításáról, az 
elutasítás indokairól, valamint a felügyelő 
hatóságnál történő panaszemelés és a 
bírósági jogorvoslat lehetőségeiről.

(2) A tagállamok meghatározzák, hogy az 
érintett közvetlenül gyakorolhatja-e e 
jogait az adatkezelővel szemben, vagy 
pedig az illetékes felügyeleti hatóságon 
keresztül.

(3) Amennyiben az érintett közvetlenül 
gyakorolja jogait az adatkezelővel 
szemben, és az adatkezelő elutasítja a 
helyesbítést vagy a kiegészítést, az
adatkezelőnek az érintettet írásban kell 
tájékoztatnia a helyesbítés elutasításáról, 
az elutasítás indokairól, valamint a 
felügyeleti hatóságnál történő 
panaszemelés és a bírósági jogorvoslat 
lehetőségeiről.

Or. de

Indokolás

Itt ennek kidolgozását át kell engedni a tagállamoknak.

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az érintett 
jogosult az adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok törlését kérni, 
amennyiben azok feldolgozása nem felel 
meg az ezen irányelv 4. cikkének a)–e) 
pontja, valamint 7. és 8. cikke értelmében 
elfogadott rendelkezéseknek.

(1) A tagállamok előírják, hogy az érintett 
jogosult az adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok törlését kérni, 
amennyiben azok feldolgozása nem felel 
meg az ezen irányelv 4., 6., 7. és 8. cikke 
értelmében elfogadott rendelkezéseknek.

Or. de

Indokolás

A módosítás bővíti a hatályt és erősíti a személyhez fűződő jogokat.
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Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a törlést haladéktalanul 
végrehajtja.

(2) A tagállamok meghatározzák, hogy az 
érintett közvetlenül gyakorolhatja-e e 
jogait az adatkezelővel szemben, vagy 
pedig az illetékes felügyeleti hatóságon 
keresztül.
(2a) Amennyiben az érintett közvetlenül 
gyakorolja jogait az adatkezelővel 
szemben, és az adatkezelő elutasítja a 
helyesbítést vagy a kiegészítést, az
adatkezelőnek az érintettet írásban kell 
tájékoztatnia a helyesbítés elutasításáról, 
az elutasítás indokairól, valamint a 
felügyeleti hatóságnál történő 
panaszemelés és a bírósági jogorvoslat 
lehetőségeiről.

Or. de

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben ezen irányelv 
rendelkezései értelmében a személyes 
adatok törlése szükséges, elegendő az 
adatok zárolása, ha:

Or. de

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A zárolt adatokat kizárólag a törlés 
elmaradásának céljával azonos célra lehet 
felhasználni. Az adatokat akkor is fel 
lehet használni, ha az elengedhetetlen 
ahhoz, hogy eleget tegyenek a meglévő 
bizonyítási tehernek.

Or. de

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy a zárolásnak milyen jogkövetkezményekkel kell járnia.

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett kifogásolja a törlést, és inkább 
az adatok felhasználásának korlátozását 
kéri.

c) a törlés sértené az érintett jogos 
érdekeit, vagy az érintett kifogásolja a 
törlést, és inkább az adatok 
felhasználásának korlátozását kéri.

Or. de

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a törlés dokumentációra vagy 
nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségbe ütközik; ebben az esetben 
az adatokat a dokumentációra vagy 
nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségnek megfelelően kell kezelni;
b) az adatokat kizárólag adatbiztosítási 
célból vagy az adatvédelem ellenőrzése 
céljából tárolják;
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c) a törlés technikailag csak aránytalanul 
magas ráfordítással lehetséges, például a 
tárolás különleges módja miatt.

Or. de

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírhatják, hogy az érintett
11–16. cikk szerinti információs, 
hozzáférési, helyesbítési, törlési és
adatfeldolgozás-korlátozási joga a 
bírósági eljárásokra vonatkozó nemzeti 
szabályokkal összhangban gyakorolandó, 
amennyiben a személyes adatokat bírósági 
határozat vagy nyilvántartás tartalmazza, és 
azokat bűnügyi nyomozások és 
büntetőeljárások keretében dolgozták fel.

A tagállamok előírhatják, hogy a 11–16. 
cikkben előírt tájékoztatás, hozzáférés, 
helyesbítés, törlés vagy zárolás 
összhangban áll a nemzeti eljárásjoggal, 
amennyiben a személyes adatokat bírósági 
határozat vagy bírósági határozat 
meghozatalához kapcsolódó nyilvántartás 
tartalmazza.

Or. de

Indokolás

A cikket valamennyi bíróságra ki kell terjeszteni, nem vonatkozhat csak a büntetőeljárásokra.
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Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő végrehajtja az e cikk (1) 
bekezdésében említett intézkedések 
hatékonyságának felülvizsgálatát biztosító 
mechanizmusokat. Amennyiben ez 
arányos, a felülvizsgálatot független belső 
vagy külső ellenőr végzi.

törölve

Or. de

Indokolás

A 18. cikk (3) bekezdését teljesen el kell hagyni, különben a felülvizsgálat káoszba fulladhat. 
Az adatvédelmi tisztviselőnek és a felügyeleti hatóságnak elegendőnek kell lenniük az 
adatvédelem biztosításához, további külső vagy belső ellenőrökre nincs szükség, csak zavart 
keltenének.

Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve
Közös adatkezelők
A tagállamok előírják, hogy amennyiben 
az adatkezelő másokkal együtt határozza 
meg a személyes adatok feldolgozásának 
céljait, feltételeit és módját, a közös 
adatkezelők egymás közötti 
megállapodásban szabályozzák az ezen 
irányelv szerint elfogadott rendelkezések 
betartása tekintetében irányadó 
felelősséget, különösen az érintett 
jogainak gyakorlását szolgáló eljárások és 
mechanizmusok tekintetében.

Or. de
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Indokolás

A 20. cikk csökkenti az adatvédelem szintjét, ezért teljesen törölni kell. A közös adatkezelőkre 
kell bízni, hogy megállapodnak-e egymás közötti jogviszonyukban a felelősség megosztásáról.  
Az érintett érdekében a külső viszony tekintetében mindkét adatkezelő közös felelősségét fenn 
kell tartani.

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő – amennyiben az 
adatfeldolgozás az ő nevében történik –
köteles olyan adatfeldolgozót választani, 
amely a megfelelő technikai és szervezési
intézkedések és eljárások végrehajtása 
tekintetében kellő garanciákat nyújt oly 
módon, hogy az adatfeldolgozás megfelel 
az ezen irányelv értelmében elfogadott
rendelkezések követelményeinek, és 
biztosítja az érintett jogainak védelmét.

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő – amennyiben az 
adatfeldolgozás az ő nevében történik –
köteles olyan adatfeldolgozót választani, 
amely kellő garanciákat nyújt oly módon, 
hogy

a) a 27. cikk (1) bekezdése szerinti 
technikai és szervezési intézkedéseket 
végrehajtják,

b) az adatfeldolgozás minden egyéb 
tekintetében is megfelel az ezen irányelv 
értelmében elfogadott rendelkezések 
követelményeinek, és biztosítja az érintett 
jogainak védelmét
c) figyelembe veszi az adatkezelő 
utasításait.

Or. de

Indokolás

Az e cikkben végrehajtott átdolgozás alapját a 2008/977/BI kerethatározat képezi, amelytől 
nyilvánvalóan semmi ok sincs eltérni.

Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy az 
adatfeldolgozó általi adatfeldolgozást olyan 
jogi aktusnak kell szabályoznia, amely az 
adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben 
köti, és amely az adatfeldolgozó 
vonatkozásában különösen megköveteli, 
hogy az kizárólag az adatkezelő utasítása 
alapján járjon el, különösen, ha tilos a 
felhasznált személyes adatok továbbítása.

(2) Az adatfeldolgozó általi 
adatfeldolgozást olyan jogi aktusnak vagy 
írásba foglalt szerződésnek kell 
szabályoznia, amely megköveteli, hogy az 
adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő 
utasítása alapján járjon el.

Or. de

Indokolás

Az e cikkben végrehajtott átdolgozás alapját a 2008/977/BI kerethatározat képezi, amelytől 
nyilvánvalóan semmi ok sincs eltérni.

Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben valamely adatfeldolgozó 
az adatkezelő utasításaitól eltérő módon
dolgozza fel a személyes adatokat, az 
adatfeldolgozó e feldolgozás tekintetében 
adatkezelőnek minősül, és rá a közös 
adatkezelőkre vonatkozó, a 20. cikkben 
rögzített szabályokat kell alkalmazni.

(3) Amennyiben valamely adatfeldolgozó 
az adatkezelő utasításai nélkül vagy azok 
ellenében dolgozza fel a személyes 
adatokat, az adatfeldolgozó e 
feldolgozásért – vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség fennállása nélkül –
adatkezelőként felel.

Or. de

Indokolás

A 20. cikk törléséből következik.

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok előírják, hogy az 
adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó felügyelete alatt 
eljáró, a személyes adatokhoz 
hozzáféréssel rendelkező személy 
kizárólag az adatkezelő utasítása, illetve ezt 
előíró uniós vagy nemzeti jogszabály
alapján dolgozhatja fel ezeket az adatokat.

A tagállamok előírják, hogy az 
adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó felügyelete alatt 
eljáró, a személyes adatokhoz 
hozzáféréssel rendelkező személy 
kizárólag az adatkezelő utasítása, illetve 
vonatkozó jogszabályi kötelezettség 
alapján dolgozhatja fel ezeket az adatokat.

Or. de

Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve
Dokumentáció
(1) A tagállamok előírják, hogy 
valamennyi adatkezelő és -feldolgozó 
dokumentálja a feladatkörébe tartozó 
összes feldolgozási rendszert és eljárást.
(2) A dokumentáció legalább az alábbi 
információt tartalmazza:
a) az adatkezelő vagy a közös adatkezelő, 
illetve az adatfeldolgozó neve és
elérhetősége;
b) az adatfeldolgozás céljai;
c) a személyes adatok címzettjei vagy 
címzetti kategóriái;
d) az adatok harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítása, beleértve a harmadik ország 
és a nemzetközi szervezet azonosítását.
(3) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
kérelemre a felügyelő hatóság 
rendelkezésére bocsátja a dokumentációt.
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Or. de

Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Alapját a 2008/977/IB kerethatározat 10. cikke képezi.

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk törölve
Nyilvántartás-vezetés
(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
nyilvántartsák legalább a következő 
feldolgozási műveleteket: gyűjtés, 
megváltoztatás, betekintés, közlés, 
összekapcsolás vagy törlés. A betekintésre 
és a közlésre vonatkozó nyilvántartásnak 
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különösen tartalmaznia kell e műveletek 
célját, dátumát és időpontját, valamint –
lehetőség szerint – a személyes adatba 
betekintő vagy azt közlő személy 
személyazonosságát.
(2) A nyilvántartások kizárólag az 
adatfeldolgozás jogszerűségének 
felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint 
az adatok sértetlenségének és 
biztonságának biztosítása céljából 
használhatók fel.

Or. de

Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az
adatkezelő és az adatfeldolgozó 
kötelezettségei teljesítése során –
kérelemre – együttműködik a felügyelő
hatósággal különösen azáltal, hogy 
rendelkezésre bocsátja a felügyelő 
hatóság feladatainak ellátásához 
szükséges össze információt.

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
kötelezettségei teljesítése során ezen 
irányelv VI. fejezetének 2. szakasza
értelmében – kérelemre – együttműködik a 
felügyeleti hatósággal.

Or. de

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felügyelő hatóság 46. cikk a) és b) 
pontja szerinti hatáskörének gyakorlását 
követően az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó ésszerű határidőn belül 
válaszol a felügyelő hatóságnak. A válasz 
tartalmazza a felügyelő hatóság 
észrevételeire válaszul meghozott 

törölve
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intézkedések ismertetését és az elért 
eredményeket.

Or. de

Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó, a 
technika állására és a végrehajtás 
költségeire tekintettel, végrehajtja a 
megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket az adatfeldolgozás által 
jelentett kockázatoknak és a védendő
adatok jellegének megfelelő védelmi szint 
biztosítása érdekében.

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő végrehajtja a megfelelő 
műszaki és szervezési intézkedéseket a 
személyes adatok 

a) véletlen vagy engedély nélküli 
megsemmisítése,
b) véletlen elvesztése,
c) jogosulatlan megváltoztatása,
d) jogosulatlan átadása vagy az ahhoz 
való jogosulatlan hozzáférés – különösen, 
ha a feldolgozás keretében az adatokat 
hálózaton keresztül továbbítják vagy 
közvetlen automatizált hozzáférés révén 
bocsátják rendelkezésre –,
e) engedély nélküli feldolgozás minden 
egyéb formájának megakadályozása
érdekében.
Tekintettel a technika állására és a 
végrehajtásuk költségeire, az 
intézkedéseknek olyan szintű biztonságot 
kell nyújtaniuk, amely megfelel az 
adatfeldolgozás által jelentett 
kockázatoknak és a védendő adatok 
jellegének.

Or. de
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Indokolás

Az e cikkben végrehajtott átdolgozás a kerethatározat 22. cikkének (1) bekezdéséből került 
átvételre.

Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az automatizált adatfeldolgozás 
tekintetében minden tagállam előírja, hogy 
az adatkezelő vagy -feldolgozó a 
kockázatok értékelését követően 
intézkedéseket hajt végre a következő 
célok érdekében:

(2) Az automatizált adatfeldolgozás 
tekintetében minden tagállam a következő 
célok elérésére alkalmas intézkedéseket 
hajt végre:

Or. de

Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) annak biztosítása, hogy a rendszer 
teljesítse feladatait, hogy a feladatok során 
fellépő hibákról jelentés készüljön 
(megbízhatóság), és hogy a tárolt 
személyes adatok a rendszer hibás 
működése esetén ne sérüljenek 
(sértetlenség).

j) annak biztosítása, hogy a rendszer 
teljesítse feladatait, hogy a feladatok során 
fellépő hibákról jelentés készüljön 
(megbízhatóság), és hogy a tárolt 
személyes adatok a rendszer hibás 
működése esetén ne torzuljanak
(sértetlenség).

Or. de

Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a szükséges esetekben (3) A tagállamok a szükséges esetekben 
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végrehajtási jogi aktusok útján pontosan 
meghatározhatja az (1) és (2) bekezdés 
szerinti követelményeket a különböző 
helyzetek, különösen a titkosítási 
szabványok tekintetében. E végrehajtási 
jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

rendelkezések útján pontosan 
meghatározhatják az (1) és (2) bekezdés 
szerinti követelményeket a különböző 
helyzetek, különösen a titkosítási 
szabványok tekintetében.

Or. de

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
Előzetes konzultáció

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok feldolgozása előtt – egy 
létrehozandó új nyilvántartó rendszer 
részeként – konzultációra kerüljön sor az 
illetékes nemzeti felügyeleti hatóságokkal, 
amennyiben:
a) a 8. cikk szerinti különleges 
adatkategóriák feldolgozására kerül sor, 
vagy
b) a feldolgozás típusa – különösen az új 
technológiák, mechanizmusok vagy 
eljárások alkalmazása – egyébként 
különös kockázatokat jelent az érintett 
alapvető jogai és szabadságai és 
különösen a magánélete tekintetében.

Or. de

Indokolás

A módosítás átveszi a 2008/977/IB kerethatározat 23. cikkének szövegét.
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Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) és (2) bekezdésben említett 
adatsértés megállapítására és az 
adatkezelő és adatfeldolgozó személyes 
adatok megsértéséhez kapcsolódó 
értesítési kötelezettségének különös 
körülményeire vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében az 56. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. xm

Indokolás

Az (1) bekezdés már kellően meghatározza az adatsértés megállapításához szükséges 
kritériumokat és követelményeket. A jogalkotási hatáskör javasolt átruházása minden esetben 
érintene olyan alapvető elemeket, amelyek megállapítására nem adható felhatalmazás, ezért 
ezeket az alapjogszabályban kell meghatározni. Ennek megfelelő módosítást javasolnak az 
általános adatvédelmi rendelethez is.

Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve
Az érintett értesítése a személyes adatok 
megsértéséről
(1) A tagállamok előírják, hogy az 
adatkezelő, amennyiben a személyes 
adatok megsértése várhatóan hátrányosan 
érinti az érintett személyes adatainak vagy 
magánéletének védelmét, a 28. cikk 
szerinti értesítést követően indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet 
a személyes adatok megsértéséről.
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(2) Az érintett (1) bekezdés szerinti 
ismertetnie kell a személyes adat 
megsértésének jellegét, és tartalmaznia 
kell legalább a 28. cikk (3) bekezdésének 
b) és c) pontjában előírt tájékoztatást és 
javaslatot.
(3) A személyes adatok megsértéséről nem 
szükséges értesíteni az érintettet, ha az 
adatkezelő a felügyelő hatóság által 
elfogadott módon igazolja, hogy a 
megfelelő technológiai védelmi 
intézkedéseket végrehajtotta, és az említett 
intézkedéseket alkalmazták a személyes 
adatok megsértésével érintett adatokra.  E 
technológiai védelmi intézkedéseknek 
értelmezhetetlenné kell tenniük az 
adatokat a hozzáférési joggal nem 
rendelkező személyek számára.
(4) Az érintett értesítésének késleltetésére, 
korlátozására vagy elmaradására a 11. 
cikk (4) bekezdése szerinti okokból 
kerülhet sor.

Or. de

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai 
ellátása miatt nem érheti hátrányos 
megkülönböztetés. Tilos az adatvédelmi 
tisztviselőt tevékenysége alatt és az annak 
befejezését követő évben elbocsátani, 
kivéve, ha olyan körülmények állnak 
fenn, amelyek felhatalmazzák az 
adatkezelőt az alapos indokkal való 
felmondásra.

Or. de
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Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adattovábbítás bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása érdekében 
szükséges; és

a) az adattovábbítás bűncselekmények 
veszélyének elhárítása, azok nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
érdekében szükséges; és

Or. de

Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
teljesíti az e fejezetben rögzített 
feltételeket.

b) teljesítik az e fejezetben rögzített 
feltételeket.

Or. de

Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A […]/2012/EU rendelet 41. cikke 
szerinti határozat elfogadásának 
elmaradása esetén a védelmi szint 
megfelelőségét a Bizottság a következők
figyelembevételével mérlegeli:

(2) A […]/2012/EU rendelet 41. cikke 
szerinti határozat elfogadásának 
elmaradása esetén a védelmi szint 
megfelelőségét a Bizottság általában az 
adattovábbítási műveletek vagy 
műveletcsoportok esetében a konkrét 
továbbítási folyamattól függetlenül 
értékelhető összes lényeges körülmény
figyelembevételével mérlegeli. A 
mérlegelés során különösen a 
következőket kell figyelembe venni:
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Or. de

Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság ezen irányelv hatályán 
belül 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 az 57. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 56. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdés értelmében vett 
megfelelő védelmi szintet biztosító 
harmadik országok, harmadik országok 
régiói vagy adatfeldolgozó ágazatai, illetve 
nemzetközi szervezetek felsorolását 
tartalmazó [x] mellékletben található 
felsorolás kiegészítése érdekében. A 
védelmi szint meghatározásakor a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a 
harmadik országokban vagy a nemzetközi 
szervezetekre nézve hatályos vonatkozó –
általános és ágazati – jogszabályok 
hatékony és érvényesíthető jogokat 
biztosítanak-e, beleértve az érintettek 
hatékony közigazgatási és igazságügyi
jogorvoslathoz való jogát, különösen azon 
érintettek tekintetében, akiknek személyes 
adatait továbbítják.

Or. en

Indokolás

Mivel a védelmi szint meghatározása messzemenő következményekkel jár, az meghaladja az 
egységes végrehajtási feltételek tekintetében megkövetelt szintet, ezért e nem alapvető elemek
esetében a jogalkotói hatáskört az EUMSZ 290. cikkével összhangban át kell ruházni. Ennek 
megfelelő módosítást javasolnak az általános adatvédelmi rendelethez is. 

Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtási jogi aktus pontosan (4) Az EUMSZ 340. cikkének (2) 
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rögzíti saját földrajzi és ágazati 
alkalmazási körét, és – szükség esetén –
meghatározza a (2) bekezdés b) pontjában 
említett felügyelő hatóságot.

bekezdése és a Bíróság állandó ítélkezési 
gyakorlata értelmében az Unió a 
tagállamok jogában közös általános 
elvekkel összhangban megtéríti az 
intézményei által feladataik teljesítése 
során okozott károkat, beleértve azokat a 
károkat is, amelyek a (2) és a (3) bekezdés
szerinti téves meghatározást követően a 
személyes adatok jogellenes felhasználása 
miatt keletkeznek.

Or. en

Indokolás

A jövőre nézve kifejezetten ki kell mondani az Unió szerződésen kívüli felelősségét abban az 
esetben, ha a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kritériumok alapján történt meghatározás téves.

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az ezen irányelv hatályán 
belül határozhat arról, hogy valamely 
harmadik ország vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet nem biztosít a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet, 
különösen akkor, ha az adott országban 
vagy nemzetközi szervezetben hatályos 
általános és ágazati jogszabályok nem 
biztosítanak az érintettek számára –
különösen azon érintettek számára, 
akiknek személyes adatait továbbítják –
hatékony és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogokat. E 
végrehajtási aktusokat az 57. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással vagy – az egyének 
vonatkozásában személyes adatok 
védelméhez való jogukra tekintettel 
rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben 
– az 57. cikk (3) bekezdése szerinti 

törölve
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eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a Bizottság az (5) bekezdés 
szerint határoz, miszerint tilos a személyes 
adatok továbbítása a szóban forgó 
harmadik ország, annak régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve a szóban 
forgó nemzetközi szervezet részére, e 
határozat nem sérti a 35. cikk (1) 
bekezdése, illetve a 36. cikk szerinti 
továbbítási lehetőséget. A Bizottság 
megfelelő időben konzultációkat 
kezdeményez a harmadik országgal vagy 
nemzetközi szervezettel az e cikk (5) 
bekezdése szerinti határozatból eredő 
helyzet orvoslására.

törölve

Or. de

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság ellenőrzi a (3)–(5) 
bekezdés szerinti végrehajtási jogi aktusok 
alkalmazását.

törölve

Or. de
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Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Adattovábbítás megfelelő biztosítékok 
alapján
(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 34. 
cikk értelmében határozatot, a tagállamok 
biztosítják, hogy személyes adatok 
továbbítására harmadik országbeli 
címzettek vagy nemzetközi szervezet 
részére csak abban az esetben kerülhet 
sor, ha:
a) a személyes adatok védelme 
tekintetében megfelelő biztosítékok állnak 
rendelkezésre jogilag kötelező eszköz 
útján; vagy
b) az adatkezelő vagy -feldolgozó 
megvizsgálta a személyesadat-továbbítás 
összes körülményét és megállapítja, hogy 
e vizsgálat alapján a személyes adatok 
védelme tekintetében fennállnak a 
megfelelő biztosítékok.
(2) Az (1) bekezdés b) pontján alapuló 
továbbításra vonatkozó döntést a 
személyzet megfelelő felhatalmazással 
rendelkező tagjainak kell meghozniuk. 
Ezeket az adattovábbításokat 
dokumentálni kell, és a dokumentációt –
kérésre – hozzáférhetővé kell tenni a 
felügyelő hatóság számára.

Or. de

Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
35 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Adattovábbítás megfelelő biztosítékok 

alapján
(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 34. 
cikk értelmében határozatot, a személyes 
adatok továbbítására harmadik országbeli 
címzettek vagy nemzetközi szervezet 
részére csak abban az esetben kerülhet 
sor, ha:
a) a személyes adatok védelme 
tekintetében megfelelő biztosítékok állnak 
rendelkezésre jogilag kötelező eszköz 
útján;
b) az adatkezelő vagy -feldolgozó 
megvizsgálta a személyesadat-továbbítás 
általában lényeges összes körülményét 
(34. cikk (2) bekezdés) és megállapítja, 
hogy e vizsgálat alapján a személyes 
adatok védelme tekintetében fennállnak a 
megfelelő biztosítékok, vagy
c) a személyesadat-továbbítás egyedi 
esetben azt követően is engedélyezett 
lenne (36. cikk), hogy a Bizottság 
megállapítja a megfelelő védelmi szint 
hiányát.

Or. de

Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
35 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35b. cikk
Más tagállamokból származó személyes 

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Az érdekek konkrét esetben történő 
mérlegelését követően megállapított, 

adattovábbítással kapcsolatos kivételek 
(1) Amennyiben a Bizottság a 34. cikk (5) 
bekezdése értelmében megállapítja, hogy 
nem áll fenn megfelelő védelmi szint, az 
érintett harmadik ország, vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet számára történő 
személyesadat-továbbításra nem kerül sor, 
ameddig az érintett a továbbítás 
kizárásához fűződő jogos egyéni érdekei
egyedi esetben is felülmúlják az 
adattovábbításhoz fűződő különleges 
közérdeket. 
(2) Az érdekek (1) bekezdése szerinti 
mérlegelése keretében konkrét esetben is 
figyelembe kell venni a védelmi szint
megfelelőségét. A konkrét esetben 
fennálló megfelelő védelmi szintet a 
tervezett adattovábbítás összes lényeges 
körülményének, különösen a következők 
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figyelembevételével kell ellenőrizni:
a) a továbbítandó adatok jellege,
b) az adattovábbítás célja, valamint
c) a harmadik országban tervezett 
feldolgozás időtartama.
(3) A 1. és 35. cikktől eltérve, a 
tagállamok előírhatják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére csak azzal a feltétellel 
továbbíthatók, ha az adattovábbítás:
a) az érintett vagy más személy különösen 
jogos egyéni érdekeinek védelméhez 
szükséges – ez különösen a testi épségre 
vonatkozik;
b) a személyes adatokat továbbító 
tagállam joga szerint az érintett jogos 
érdekeinek biztosításához szükséges;
c) bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása vagy a büntetőjogi szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges; vagy
e) egyedi esetben, adott bűncselekmény 
megelőzéséhez, nyomozásához, 
felderítéséhez, büntetőeljárás 
lefolytatásához vagy adott büntetőjogi 
szankciók végrehajtásához kapcsolódó 
jogi követelések megállapítása, 
érvényesítése vagy védelme miatt 
szükséges. 
(4) A védelmi szint megfelelősége konkrét 
esetben különösen akkor is fennállhat, ha 
az érintett harmadik ország, illetve 
valamely harmadik ország régiója, 
adatfeldolgozási ágazata, az ebben a 
harmadik országban működő valamely 
államközi vagy nemzetközi szerv, illetve az 
érintett nemzetközi szervezet egyedi 
esetben biztosítja a továbbított adatok 
megfelelő védelmét.

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) az érintett vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelméhez 
szükséges;
b) az érintett jogos érdekeinek 
biztosításához szükséges, és amennyiben a 
személyes adatokat továbbító tagállam 
joga így rendelkezik; vagy
c) valamely tagállam vagy harmadik 
ország közbiztonságát közvetlenül és 
komolyan fenyegető veszély elhárítása 
érdekében szükséges; vagy
d) az adattovábbítás egyedi esetben 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása, 
vagy a büntetőjogi szankciók 
végrehajtása; vagy
e) az adattovábbítás egyedi esetben, adott 
bűncselekmény megelőzéséhez, 
nyomozásához, felderítéséhez, 
büntetőeljárás lefolytatásához vagy adott 
büntetőjogi szankciók végrehajtásához 
kapcsolódó jogi követelések 
megállapítása, érvényesítése vagy védelme 
miatt szükséges.

Or. de
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Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy az adatkezelő 
a személyes adatok címzettjét az 
adatfeldolgozás valamennyi korlátozásáról 
tájékoztatja, és minden ésszerű lépést 
megtesznek az említett korlátozások 
betartásának biztosítása érdekében.

A tagállamok előírják, hogy az adatkezelő 
a személyes adatok címzettjét az 
adatfeldolgozás valamennyi korlátozásáról 
tájékoztatja, és minden ésszerű lépést 
megtesznek az említett korlátozások 
betartásának biztosítása érdekében. Az első
mondat a feldolgozással kapcsolatos 
korlátozásokra is vonatkozik, amelyeket az 
adatkezelőnek a 7a. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően figyelembe kell vennie.

Or. de

Indokolás

Amennyiben az EU-n belül adatokat továbbítanak, akkor kell csak igazán a feldolgozásra 
vonatkozó nemzeti korlátozásoknak érvényben lenniük, amikor ezeket az adatokat harmadik 
állam számára újra továbbítják. Máskülönben megszűnne az Unión belüli adatcserébe vetett 
bizalom.

Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés céljai érdekében a 
Bizottság megfelelő lépéseket tesz a 
harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel – különösen azok felügyelő
hatóságaival – való kapcsolat fejlesztésére, 
amennyiben úgy határozott, hogy azok a 
34. cikk (3) bekezdése értelmében 
megfelelő védelmi szintet biztosítanak.

(2) Az (1) bekezdés céljai érdekében a 
Bizottság ezen irányelv hatályán belül
megfelelő lépéseket tesz a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
– különösen azok felügyeleti hatóságaival –
való kapcsolat fejlesztésére, amennyiben 
úgy határozott, hogy azok a 34. cikk (3) 
bekezdése értelmében megfelelő védelmi 
szintet biztosítanak. A Bizottság ennek 
során figyelembe veszi és biztosítja a 
tagállamok hatáskörét és az e hatáskörök 
gyakorlása során végrehajtott jogi vagy 
tényleges intézkedéseket.
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Or. de

Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a hivatali idő lejár, vagy a 
tag lemond, a tag mindaddig ellátja 
feladatköreit, amíg új tagot nem neveznek 
ki.

(5) Amennyiben a hivatali idő lejár, vagy a 
tag lemond, a tag felkérésre mindaddig 
ellátja feladatköreit, amíg új tagot nem 
neveznek ki.

Or. de

Indokolás

Épp a súlyos kötelezettségszegés miatti elbocsátás esetében lehet tarthatatlan a tevékenység 
utód kinevezéséig történő feltétel nélküli folytatása. A tevékenység folytatása ezért csak 
„felkérésre” történhet.

Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a felügyelő
hatóságok a rájuk ruházott hatásköröket a 
tagállamuk területén ezen irányelvnek 
megfelelően gyakorolják.

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
felügyeleti hatóságok a rájuk ruházott 
hatásköröket a tagállamuk területén 
legalább ezen irányelvnek megfelelően 
gyakorolják.

Or. de

Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ellenőrzi és biztosítja az ezen irányelv 
értelmében elfogadott rendelkezések és az 
azokat végrehajtó intézkedések 

a) ellenőrzi és biztosítja legalább az ezen 
irányelv értelmében elfogadott 
rendelkezések és az azokat végrehajtó 
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alkalmazását; intézkedések alkalmazását;

Or. de

Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) foglalkozik az érintett vagy az 
érintetteket képviselő, szabályszerű 
felhatalmazással rendelkező szervezet által 
az 50. cikkel összhangban benyújtott 
panaszokkal, az ügyet a szükséges 
mértékben megvizsgálja, és az érintettet, 
illetve a szervezetet ésszerű időn belül 
tájékoztatja a panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről és eredményekről, 
különösen ha további vizsgálat vagy egy 
másik felügyelő hatósággal való 
együttműködés válik szükségessé;

b) foglalkozik az érintett által benyújtott 
panaszokkal, az ügyet a szükséges 
mértékben megvizsgálja, és az érintettet, 
illetve a szervezetet ésszerű időn belül 
tájékoztatja a panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről és eredményekről, 
különösen ha további vizsgálat vagy egy 
másik felügyeleti hatósággal való 
együttműködés válik szükségessé;

Or. de

Indokolás

A módosításra az egyesületek 50. cikkben foglalt, bírósági eljáráshoz való jogának törlése
következtében van szükség.

Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) panasz vagy egy másik felügyeleti
hatóság megkeresése alapján vizsgálatot 
folytat le, és ésszerű határidőn belül 
tájékoztatja a vizsgálat eredményéről az 
érintettet, amennyiben az emelt panaszt; a 
felügyeleti hatóságok a nemzeti jog 
határain belül saját kezdeményezésre is 
végrehajthatnak ilyen jellegű 
vizsgálatokat;
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Or. de

Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi felügyelő hatóság 
előmozdítja a polgárok tudatosságát a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
kockázatok, szabályok, biztosítékok és 
jogok tekintetében. Különös figyelmet kell 
fordítani a kifejezetten gyermekekre 
irányuló tevékenységekre.

(2) A ráruházott feladatok és hatáskörök, 
valamint a nemzeti jog határain belül 
valamennyi felügyeleti hatóság előmozdítja 
a polgárok tudatosságát a személyes adatok 
védelmével kapcsolatos kockázatok, 
szabályok, biztosítékok és jogok 
tekintetében. Különös figyelmet kell 
fordítani a kifejezetten gyermekekre 
irányuló tevékenységekre.

Or. de

Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hatáskörrel arra, hogy az ezen irányelv c) hatáskörrel arra, hogy az ezen irányelv 
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alapján elfogadott rendelkezések 
megsértése esetén jogi eljárást indítson, 
vagy a jogsértésre felhívja az 
igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét.

alapján elfogadott rendelkezések 
megsértése esetén jogi eljárást indítson, 
vagy a jogsértésre felhívja az 
igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét. 
A felügyeleti hatóság kifogásolható 
határozatai bíróság előtt megtámadhatók.

Or. de

Indokolás

A bírósági jogorvoslat biztosítékának bevezetése magától értetődik, a megfogalmazás a 
2008/977/IB kerethatározat 25. cikke (2) bekezdése c) pontjának szó szerinti átvétele.

Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok előírják, hogy valamennyi 
felügyeleti hatóság három évet meg nem 
haladó, rendszeres időközönként jelentést 
készít a tevékenységeiről.

Or. de

Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
valamennyi olyan szerv, szervezet vagy 
egyesület, amelynek célja az érintettek 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogainak és érdekeinek védelme, és 
amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 

törölve
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következtében megsértették annak az ezen 
irányelv szerinti jogait. Az érintett(ek)nek 
szabályszerű meghatalmazást kell 
adni(uk) a szervezetnek vagy 
egyesületnek.

Or. de

Indokolás

Az e cikkben végrehajtott átdolgozás tejes egészében törli az egyesületek bírósági eljáráshoz 
való jogát, mivel e tekintetben nem áll fenn átlátható adatvédelmi jogi követelmény. A 
rendőrségi intézkedések esetében mindig a személyes érintettség számít.

Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok a rendelkezésre álló 
közigazgatási jogorvoslatokat, köztük a 
felügyelő hatóságnál emelt panaszok 
benyújtásának jogát tiszteletben tartva 
rendelkeznek arról, hogy minden 
természetes személyt megillet a bírósági 
jogorvoslathoz való jog, ha megítélése 
szerint a személyes adatainak az ezen 
irányelv értelmében elfogadott 

A tagállamok a rendelkezésre álló 
közigazgatási jogorvoslatokat, köztük a 
felügyeleti hatóságnál emelt panaszok 
benyújtásának jogát tiszteletben tartva 
rendelkeznek arról, hogy minden 
természetes személyt megillet a bírósági 
jogorvoslathoz való jog, ha a személyes 
adatainak az ezen irányelv értelmében 
elfogadott rendelkezésekkel ellentétes 
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rendelkezésekkel ellentétes feldolgozása 
következtében megsértették az e 
rendelkezések szerinti jogait.

feldolgozása következtében megsértették 
az e rendelkezések szerinti jogait.

Or. de

Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
az 50. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult az 51. és 
52. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosításra az egyesületek 50. cikkben foglalt, bírósági eljáráshoz való jogának törlése
következtében van szükség.

Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen irányelv értelmében elfogadott 
rendelkezések végrehajtása, illetve a 
személyes adatok Unión belüli 
védelmének következetes biztosítása 
érdekében valamennyi felügyelő hatóság 
jogosult a jogi eljárásokban részt venni és 
bírósági keresetet indítani.

törölve

Or. de

Indokolás

A keresetet mindig az adott esettől kell függővé tenni.
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Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy tagállam illetékes 
hatósága személyes adatokat továbbított, a 
címzett a nemzeti jog szerinti, károsulttal 
szembeni felelőssége tekintetében a
védelme érdekében nem hivatkozhat arra, 
hogy a továbbított adatok hibásak voltak. 
Amennyiben a címzett a helytelenül 
továbbított adatok felhasználásából eredő 
kár miatt kártérítést fizet, az adattovábbító 
illetékes hatóság a kifizetett kártérítés 
összegét megtéríti a címzett részére, 
figyelembe véve a címzett esetlegesen 
felróható magatartását.

Or. de

Indokolás

Vö. a 2008/977/IB kerethatározat 19. cikkének (1) és (2) bekezdésével.

Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rögzítik az ezen irányelv 
értelmében elfogadott rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó szankciók 
szabályait, és azok végrehajtásának 
biztosítására minden szükséges intézkedést 
megtesznek. A megállapított szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok elfogadják az ezen irányelv 
rendelkezéseinek teljes körű végrehajtását 
biztosító megfelelő intézkedéseket, és 
különösen rögzítik az ezen irányelv 
értelmében elfogadott rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó szankciók 
szabályait, és azok végrehajtásának 
biztosítására minden szükséges intézkedést 
megtesznek. A megállapított szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. de
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Indokolás

Vö. a 2008/977/IB kerethatározat 24. cikkével.

Módosítás 123
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 28. cikk (5)
bekezdésében említett felhatalmazása az 
ezen irányelv hatálybalépésnek 
időpontjától számított határozatlan időre 
szól.

(2) A Bizottságnak a 34. cikk (3)
bekezdésében említett felhatalmazása az 
ezen irányelv hatálybalépésnek 
időpontjától számított határozatlan időre 
szól.

Or. de

Indokolás

A módosítás a 28. cikk (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás törléséből és a 34. cikk (3) 
bekezdésében foglalt, végrehajtási jogi aktusok felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
történő változtatásból következik.

Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 28. cikk (5) 
bekezdésében 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.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 34. cikk (3) 
bekezdésében 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. de
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Indokolás

A módosítás a 28. cikk (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás törléséből és a 34. cikk (3) 
bekezdésében foglalt, végrehajtási jogi aktusokról felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
történő változtatásból következik.

Módosítás 125
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 28. cikk (5) bekezdésében 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.

(5) A 34. cikk (3) bekezdésében 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.

Or. de

Indokolás

A módosítás a 28. cikk (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás törléséből és a 34. cikk (3) 
bekezdésében foglalt, végrehajtási jogi aktusokról felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
történő változtatásból következik.

Módosítás 126
Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

törölve

Or. de
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Indokolás

A 34. cikk (5) bekezdésének módosításából következő módosítás.

Módosítás 127
Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által ezen irányelv 
hatálybalépését megelőzően kötött 
nemzetközi megállapodásokat az ezen 
irányelv hatálybalépését követő öt éven 
belül szükség esetén módosítani kell.

(1) A tagállamok által ezen irányelv 
hatálybalépését megelőzően kötött 
nemzetközi megállapodásokat az ezen 
irányelv hatálybalépését követő tíz éven 
belül szükség esetén módosítani kell, 
amennyiben azok nem tartoznak 
egyébként is külön ellenőrzés alá.

(2) A (1) bekezdéstől függetlenül 
kedvezőtlen megfelelőségi határozat 
esetében a 36. cikk rendelkezéseit 
analógia útján kell alkalmazni az ezen 
irányelv hatálybalépését megelőzően 
kötött nemzetközi megállapodásokra.

Or. de

Indokolás

Az ötéves alkalmazkodási időszak a meglévő nemzetközi egyezmények nagy száma és 
összetettsége miatt aránytalanul rövid. A 36. cikk rendelkező része nem vonatkozhat csak a 
tagállamok közötti viszonyra, hanem azt analógia útján alkalmazni kell a meglévő nemzetközi 
egyezményekre is.

Módosítás 128
Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépését követő három éven belül 
felülvizsgálja az Európai Unió egyéb, a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy 

törölve
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büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozását szabályozó 
jogi aktusait, különösen az 59. cikkben 
említett uniós jogi aktusokat, annak 
érdekében, hogy szükséges-e azokat az 
ezen irányelvhez igazítani, valamint hogy 
adott esetben megtegye az említett jogi 
aktusok módosítására irányuló szükséges 
javaslatokat a személyes adatok ezen 
irányelv hatálya alá tartozó védelme 
következetes megközelítésének biztosítása 
érdekében.

Or. de

Módosítás 129
Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – [x] melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[x] melléklet
A 34. cikk (2) bekezdésének értelmében 
vett megfelelő védelmi szintet biztosító 

harmadik országok, harmadik országok 
régiói vagy adatfeldolgozó ágazatai, illetve 

nemzetközi szervezetek listája

Or. en

Indokolás

E módosítás a 34. cikk módosításából következik.


