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Módosítás 602
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
99 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(99) Bár e rendelet a tagállami bíróságok 
tevékenységére is alkalmazandó, a 
felügyelő hatóságok hatásköre nem terjed 
ki a személyes adatok feldolgozására, ha a 
bíróságok igazságszolgáltatási 
feladatkörükben járnak el, ezzel biztosítva 
a bírák függetlenségét igazságszolgáltatási 
feladataik ellátása folyamán. E kivétel 
azonban szigorúan csak a bírósági 
ügyekben ellátott valódi 
igazságszolgáltatási tevékenységekre 
korlátozódik, és nem alkalmazható azokra 
az egyéb tevékenységekre, amelyekbe a 
bírákat a nemzeti jognak megfelelően 
bevonhatják.

(99) Bár e rendelet a tagállami bíróságok 
tevékenységére is alkalmazandó, a 
felügyelő hatóságok hatásköre nem terjed 
ki a személyes adatok feldolgozására, ha a 
bíróságok igazságszolgáltatási 
feladatkörükben járnak el, ezzel biztosítva 
a bírák függetlenségét igazságszolgáltatási 
feladataik ellátása folyamán. E kivétel 
azonban szigorúan csak a bírósági 
ügyekben ellátott valódi 
igazságszolgáltatási tevékenységekre és a 
megelőző igazságszolgáltatás területére
korlátozódik, és nem alkalmazható azokra 
az egyéb tevékenységekre, amelyekbe a 
bírákat a nemzeti jognak megfelelően 
bevonhatják.

Or. en

Indokolás

A megelőző igazságszolgáltatás a legtöbb tagállamban a bírói tevékenység részét képezi. A 
bírói függetlenséget a vitarendezésen kívüli egyéb (például a gyámsági, a telekkönyvi, illetve 
a kereskedelmi nyilvántartási stb.) eljárások során is meg kell őrizni.

Módosítás 603
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
101 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(101) 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 

(101) Mindegyik felügyelő hatóságnak be 
kell fogadnia az összes érintett vagy a 
közérdekből eljáró szervezetek panaszát, és 
ki kell vizsgálnia az ügyet. A panaszt 
követő – bírósági felülvizsgálat alá tartozó 
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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.

– vizsgálatot a konkrét esethez szükséges 
mértékben kell lefolytatni. A felügyelő 
hatóságnak ésszerű határidőn belül 
tájékoztatnia kell az érintettet vagy az 
egyesületet 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.

Or. hu

Indokolás

Magyar fogalmazásban az egyesület egy nem kormányzati jogi formát jelent. A szervezet 
viszont civil-, közjogi szervezetet is jelenthet.

Módosítás 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
101 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(101) 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.

(101) Mindegyik felügyelő hatóságnak be 
kell fogadnia az összes érintett, vagy a 
közérdekből, illetve egy vagy több érintett 
nevében eljáró bármely testület, egyesület 
vagy szervezet 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 – vagy adott 
esetben a testületet, az egyesületet vagy a 
szervezetet – 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.
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Or. en

Módosítás 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
105 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(105) E rendelet Unió-szerte következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében létre 
kell hozni a felügyelő hatóságok egymás 
közötti és a Bizottsággal való 
együttműködését szolgáló egységességi 
mechanizmust. Ezt a mechanizmust
különösen akkor kell alkalmazni, amikor
valamely felügyelő hatóság olyan 
feldolgozási műveletekkel kapcsolatban 
kíván intézkedést hozni, amelyek termékek 
vagy szolgáltatások különböző 
tagállamokbeli érintettek számára történő 
nyújtásához, vagy az ilyen érintettek 
nyomon követéséhez kapcsolódnak, vagy 
amelyek lényegesen érinthetik a személyes 
adatok szabad áramlását. A mechanizmus 
abban az esetben is alkalmazandó, ha a 
felügyelő hatóság vagy a Bizottság kéri az 
ügy egységességi eljárásban való kezelését.
E mechanizmust a Bizottság azon 
intézkedéseinek sérelme nélkül lehet 
alkalmazni, amelyeket a Szerződések 
szerinti hatásköreinek gyakorlása során 
tesz.

(105) E rendelet Unió-szerte következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében létre 
kell hozni a felügyelő hatóságok egymás 
közötti és a Bizottsággal való 
együttműködését szolgáló egységességi 
mechanizmust. Ezt a mechanizmust 
különösen akkor kell alkalmazni, amikor
az illetékes felügyelő hatóság olyan 
feldolgozási műveletekkel kapcsolatban 
kíván intézkedést hozni, amelyek termékek 
vagy szolgáltatások különböző 
tagállamokbeli érintettek számára történő 
nyújtásához, vagy az ilyen érintettek 
nyomon követéséhez kapcsolódnak, vagy 
amelyek lényegesen érinthetik a személyes 
adatok szabad áramlását. A mechanizmus 
abban az esetben is alkalmazandó, ha a 
felügyelő hatóság vagy a Bizottság kéri az 
ügy egységességi eljárásban való kezelését.
E mechanizmust a Bizottság azon 
intézkedéseinek sérelme nélkül lehet 
alkalmazni, amelyeket a Szerződések 
szerinti hatásköreinek gyakorlása során 
tesz.

Or. en

Módosítás 606
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) Az e rendelettel való összhang 
biztosítása érdekében a Bizottság
véleményt fogadhat el e tárggyal
kapcsolatban, vagy határozatot hozhat, 
amelyben felkéri a felügyelő hatóságot a 
tervezett intézkedés felfüggesztésére.

(107) Az e rendelettel való összhang 
biztosítása érdekében a Bizottság
indokolással ellátott ajánlást fogadhat el a 
felmerült kérdésekkel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 607
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(110) Uniós szinten létre kell hozni az 
Európai Adatvédelmi Testületet. A Testület 
felváltja a 95/46/EK irányelvvel 
létrehozott, az egyéneknek a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében való 
védelmével foglalkozó munkacsoportot. A 
Testület a tagállamok felügyelő 
hatóságainak vezetőiből és az európai 
adatvédelmi biztosból áll. A Bizottság részt 
vesz a Testület tevékenységében. Az 
Európai Adatvédelmi Testület az Unió 
egész területén hozzájárul e rendelet 
következetes alkalmazásához, ideértve a 
Bizottság részére történő tanácsadást és a 
felügyelő hatóságok közötti, Unión belüli 
együttműködés előmozdítását is. Az 
Európai Adatvédelmi Testület feladatai 
ellátása során függetlenül jár el.

(110) Uniós szinten létre kell hozni az 
Európai Adatvédelmi Testületet. A Testület 
felváltja a 95/46/EK irányelvvel 
létrehozott, az egyéneknek a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében való 
védelmével foglalkozó munkacsoportot. A 
Testület a tagállamok felügyelő 
hatóságainak vezetőiből és az európai
adatvédelmi biztosból áll. Az Európai 
Adatvédelmi Testület az Unió egész 
területén hozzájárul e rendelet 
következetes alkalmazásához, ideértve a 
Bizottság részére történő tanácsadást és a 
felügyelő hatóságok közötti, Unión belüli 
együttműködés előmozdítását is. Az 
Európai Adatvédelmi Testület feladatai 
ellátása során függetlenül jár el.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja a Bizottság részvételét az Európai Adatvédelmi Testületben, mivel ez 
utóbbinak teljesen független szervként kellene működnie.
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Módosítás 608
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(110) Uniós szinten létre kell hozni az 
Európai Adatvédelmi Testületet. A Testület
felváltja a 95/46/EK irányelvvel 
létrehozott, az egyéneknek a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében való 
védelmével foglalkozó munkacsoportot. A 
Testület a tagállamok felügyelő 
hatóságainak vezetőiből és az európai
adatvédelmi biztosból áll. A Bizottság részt 
vesz a Testület tevékenységében. Az 
Európai Adatvédelmi Testület az Unió 
egész területén hozzájárul e rendelet 
következetes alkalmazásához, ideértve a 
Bizottság részére történő tanácsadást és a 
felügyelő hatóságok közötti, Unión belüli 
együttműködés előmozdítását is. Az 
Európai Adatvédelmi Testület feladatai 
ellátása során függetlenül jár el.

(110) Az Európai Adatvédelmi Testület 
fokozza a párbeszédet az érintett felekkel, 
például az érintettek egyesületeivel, a 
fogyasztói szervezetekkel és más érintett 
érdekelt felekkel. Maga a Testület 
határozza meg a szakemberek és 
érdekeltek e csoportját. A csoport az 
összes érintett felet foglalkoztató 
problémákra összpontosít, és azokról 
tájékoztatja a Testületet. A Testület elnöke 
továbbá meghívhatja a testületi ülésekre
az Európai Parlament vagy más érintett 
szerv képviselőit.

Or. en

Módosítás 609
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
110 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(110a) Az Európai Adatvédelmi 
Testületnek átlátható módon kell 
működnie, és lehetőség szerint, illetve 
adott esetben konzultációt kell folytatnia 
az érdekelt felekkel az előírások, 
vélemények, útmutatások vagy bármely 
más, e rendelet alapján készülő anyag 



PE506.145v01-00 8/160 AM\928599HU.doc

HU

kidolgozása során.

Or. en

Módosítás 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Az érintetteknek az adataik 
védelmével kapcsolatos jogait és érdekeit 
védeni hivatott, a tagállami jognak 
megfelelően létrehozott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van az érintettek nevében panaszt 
emelni a felügyelő hatósággal szemben 
vagy bírósági jogorvoslatot igénybe venni, 
illetve az érintett panaszától függetlenül 
eljárva saját panaszt emelni, ha 
álláspontja szerint személyes adatokat 
sértettek meg.

törölve

Or. en

Módosítás 611
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Az érintetteknek az adataik 
védelmével kapcsolatos jogait és érdekeit 
védeni hivatott, a tagállami jognak 
megfelelően létrehozott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van az érintettek nevében panaszt 
emelni a felügyelő hatósággal szemben 
vagy bírósági jogorvoslatot igénybe venni, 

(112) Az érintetteknek az adataik 
védelmével kapcsolatos jogait és érdekeit 
védeni hivatott, a tagállami jognak 
megfelelően létrehozott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van az érintettek nevében panaszt 
emelni a felügyelő hatósággal szemben 
vagy bírósági jogorvoslatot igénybe venni. 
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illetve az érintett panaszától függetlenül 
eljárva saját panaszt emelni, ha álláspontja 
szerint személyes adatokat sértettek meg.

Bárkinek joga van az érintett panaszától 
függetlenül eljárva saját panaszt emelni, ha 
álláspontja szerint személyes adatokat 
sértettek meg.

Or. hu

Módosítás 612
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Az érintetteknek az adataik 
védelmével kapcsolatos jogait és érdekeit 
védeni hivatott, a tagállami jognak 
megfelelően létrehozott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van az érintettek nevében panaszt 
emelni a felügyelő hatósággal szemben 
vagy bírósági jogorvoslatot igénybe venni,
illetve az érintett panaszától függetlenül 
eljárva saját panaszt emelni, ha álláspontja 
szerint személyes adatokat sértettek meg.

(112) Az érintettek (…)-vel kapcsolatos 
jogait és érdekeit védeni, vagy az érintett 
panaszától függetlenül eljárva saját 
panaszt emelni hivatott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van panaszt emelni, ha álláspontja 
szerint a rendeletet megsértették. A 
Bizottságnak támogatnia kell az érintettek 
jogainak kollektív érvényesítését, valamint 
az ilyen szervek, szervezetek vagy 
egyesületek számára – amennyire ez 
költségvetéséből kivitelezhető –
finanszírozást kellene nyújtania.

Or. en

Indokolás

A kiegészítés javaslatot tesz a nem kormányzati és fogyasztói szervezetek jogérvényesítésének 
finanszírozására anélkül, hogy ez a Bizottságra feladatot róna. A finanszírozás azért 
szükséges, hogy biztosítsa az eszköz gyakorlati alkalmazását, valamint hogy megakadályozza 
az adatkezelők számára jelentős költségekkel járó, egyéb jogérvényesítési módok 
alkalmazását.

Módosítás 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Az érintetteknek az adataik 
védelmével kapcsolatos jogait és érdekeit 
védeni hivatott, a tagállami jognak 
megfelelően létrehozott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van az érintettek nevében panaszt 
emelni a felügyelő hatósággal szemben 
vagy bírósági jogorvoslatot igénybe venni, 
illetve az érintett panaszától függetlenül 
eljárva saját panaszt emelni, ha álláspontja 
szerint személyes adatokat sértettek meg.

(112) A természetes személyeknek az 
adataik védelmével kapcsolatos jogait és 
érdekeit védeni hivatott, vagy a
közérdekből eljáró, a tagállami jognak 
megfelelően létrehozott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van az érintettek nevében panaszt 
emelni a felügyelő hatósággal szemben 
vagy bírósági jogorvoslatot igénybe venni, 
illetve az érintett panaszától függetlenül 
eljárva saját panaszt emelni, ha álláspontja 
szerint személyes adatokat sértettek meg.

Or. en

Módosítás 614
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Az érintetteknek az adataik 
védelmével kapcsolatos jogait és érdekeit 
védeni hivatott, a tagállami jognak 
megfelelően létrehozott valamennyi 
szervnek, szervezetnek vagy egyesületnek 
joga van az érintettek nevében panaszt 
emelni a felügyelő hatósággal szemben 
vagy bírósági jogorvoslatot igénybe venni, 
illetve az érintett panaszától függetlenül 
eljárva saját panaszt emelni, ha álláspontja 
szerint személyes adatokat sértettek meg.

(112) Jelen rendelet szellemében, a 
tagállami jognak megfelelően létrehozott, 
közérdekből eljáró valamennyi szervnek, 
szervezetnek vagy egyesületnek joga van 
az érintettek nevében panaszt emelni a 
felügyelő hatósággal szemben vagy 
bírósági jogorvoslatot igénybe venni, 
illetve az érintett panaszától függetlenül 
eljárva saját panaszt emelni, ha álláspontja 
szerint személyes adatokat sértettek meg.

Or. hu

Indokolás

Túl általános, ha nem kerül említésre konkrétan az adatvédelem. A jelen rendelet pedig az 
utóbbira vonatkozik.
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Módosítás 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114) Az érintett bírósági jogvédelmét 
erősítendő azokban az esetekben, 
amelyekben az illetékes felügyelő hatóság 
székhelye nem az érintett lakóhelye 
szerinti tagállamban van, az érintett az 
érintettek adataik védelmével kapcsolatos 
jogainak és érdekeinek védelmével 
foglalkozó bármely szervtől, szervezettől 
vagy egyesülettől kérheti, hogy az érintett 
nevében indítson eljárást a felügyelő 
hatóssággal szemben a másik tagállam 
illetékes bírósága előtt.

törölve

Or. en

Módosítás 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114) Az érintett bírósági jogvédelmét 
erősítendő azokban az esetekben, 
amelyekben az illetékes felügyelő hatóság 
székhelye nem az érintett lakóhelye szerinti 
tagállamban van, az érintett az érintettek 
adataik védelmével kapcsolatos jogainak 
és érdekeinek védelmével foglalkozó 
bármely szervtől, szervezettől vagy 
egyesülettől kérheti, hogy az érintett 
nevében indítson eljárást a felügyelő 
hatóssággal szemben a másik tagállam 
illetékes bírósága előtt.

(114) Az érintett bírósági jogvédelmét 
erősítendő azokban az esetekben, 
amelyekben az illetékes felügyelő hatóság 
székhelye nem az érintett lakóhelye szerinti 
tagállamban van, az érintett a természetes 
személyek jogainak és érdekeinek 
védelmével foglalkozó, vagy közérdekből 
eljáró bármely szervtől, szervezettől vagy 
egyesülettől kérheti, hogy az érintett 
nevében indítson eljárást a felügyelő 
hatóssággal szemben a másik tagállam 
illetékes bírósága előtt.

Or. en



PE506.145v01-00 12/160 AM\928599HU.doc

HU

Módosítás 617
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114) Az érintett bírósági jogvédelmét 
erősítendő azokban az esetekben, 
amelyekben az illetékes felügyelő hatóság 
székhelye nem az érintett lakóhelye szerinti 
tagállamban van, az érintett az érintettek 
adataik védelmével kapcsolatos jogainak 
és érdekeinek védelmével foglalkozó
bármely szervtől, szervezettől vagy 
egyesülettől kérheti, hogy az érintett
nevében indítson eljárást a felügyelő 
hatóssággal szemben a másik tagállam 
illetékes bírósága előtt.

(114) Jelen rendelet szellemében az 
érintett bírósági jogvédelmét erősítendő 
azokban az esetekben, amelyekben az 
illetékes felügyelő hatóság székhelye nem 
az érintett lakóhelye szerinti tagállamban 
van, az érintett a közérdekből eljáró
bármely szervtől, szervezettől vagy 
egyesülettől kérheti, hogy a nevében 
indítson eljárást a felügyelő hatóssággal 
szemben a másik tagállam illetékes 
bírósága előtt.

Or. hu

Indokolás

A (112) preambulumbekezdés javasolt módosításával összhangban.

Módosítás 618
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
115 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(115) Azokban az esetekben, amelyekben 
a valamely másik tagállamban székhellyel 
rendelkező illetékes felügyelő hatóság 
nem jár el, vagy nem megfelelő 
intézkedéseket tett valamely panasz 
nyomán, az érintett a szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
felügyelő hatóságától kérheti, hogy 
indítson eljárást e felügyelő hatóssággal 

törölve
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szemben a másik tagállam illetékes 
bírósága előtt. A kérelmet elbíráló 
felügyelő hatóság – bírósági felülvizsgálat 
tárgyát képező – határozatban dönthet 
arról, hogy helyt adhat-e a kérelemnek, 
vagy sem.

Or. hu

Módosítás 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
116 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(116) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
elleni eljárást illetően a felperes választhat, 
hogy az eljárást annak a tagállamnak a 
bírósága előtt indítja meg, ahol az 
adatkezelő vagy -feldolgozó telephellyel 
rendelkezik, vagy az érintett tartózkodási 
helye szerinti tagállam bírósága előtt, 
kivéve, ha az adatkezelő közhatalmi 
jogosítványait gyakorolva eljáró hatóság.

(116) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
elleni eljárást illetően a felperes választhat, 
hogy az eljárást annak a tagállamnak a 
bírósága előtt indítja meg, ahol az 
adatkezelő vagy -feldolgozó telephellyel 
rendelkezik, vagy az érintett tartózkodási 
helye szerinti tagállam bírósága előtt, 
kivéve, ha az adatkezelő közhatalmi 
jogosítványait gyakorolva eljáró hatóság, 
vagy olyan egyéb szerv, amelyet közérdekű 
feladatok ellátásával bíztak meg.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatást nyújtó szerv jellege helyett a nyújtott szolgáltatás jellegétől függően kell 
meghatározni, hogy indítható-e eljárás az adatkezelő vagy -feldolgozó ellen egy másik 
tagállam bírósága előtt.

Módosítás 620
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
118 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
118 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(118) A jogellenes adatfeldolgozás miatt 
esetlegesen – vagyoni vagy nem vagyoni –
kárt szenvedett személy kártérítését az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak kell 
állnia, aki/amely csak akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárért 
nem őt terheli a felelősség, így különösen, 
ha minden kétséget kizáróan megállapítja, 
hogy döntően az érintett a hibás, vagy vis 
maior esetén..

Or. en

Módosítás 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
119 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(119a) A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni e rendelet rendelkezéseinek 
súlyos megsértése esetére büntetőjogi 
szankciók kiszabását – például egy 
kereskedelmi engedély felfüggesztését 
vagy ideiglenes visszavonását –, 
amennyiben az érintettekkel szemben és 
jogaik gyakorlására vonatkozóan 
nyilvánvalóan etikátlan kereskedelmi 
magatartás tapasztalható.

Or. en

Módosítás 623
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
120 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(120) Az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazott közigazgatási szankciók 
szigorítása és harmonizálása érdekében 
minden felügyelő hatóság szankcionálhatja 
a közigazgatási szabálysértéseket. E 
rendelet meghatározza e 
szabálysértéseket, valamint a kapcsolódó
közigazgatási bírság felső határát, amelyet
minden egyes esetben a konkrét helyzettel 
arányosan kell meghatározni, kellő 
figyelmet fordítva különösen a jogsértés 
természetére, súlyosságára és időtartamára.
Az egységességi mechanizmus a 
közigazgatási szankciók alkalmazásában 
mutatkozó eltérések kezelésére is 
felhasználható.

(120) Az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazott közigazgatási szankciók 
szigorítása és harmonizálása érdekében 
minden felügyelő hatóság szankcionálhatja 
a közigazgatási szabálysértéseket. A
közigazgatási bírságot minden egyes 
esetben a konkrét helyzettel arányosan kell 
meghatározni, kellő figyelmet fordítva a 
jogsértés természetére, súlyosságára és 
időtartamára, az adatfeldolgozás során 
alkalmazott intézkedésekre, valamint az 
adatfeldolgozás jelentette kockázatokra, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének mértékére és az e személy 
által korábban megvalósított 
jogsértésekre, az alkalmazott technikai és 
szervezeti eljárások szintjére, valamint a 
felügyelő hatósággal megvalósított 
együttműködés szintjére. Az egységességi 
mechanizmus a közigazgatási szankciók 
alkalmazásában mutatkozó eltérések 
kezelésére is felhasználható.
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Or. en

Módosítás 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
120 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(120) Az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazott közigazgatási szankciók 
szigorítása és harmonizálása érdekében 
minden felügyelő hatóság szankcionálhatja 
a közigazgatási szabálysértéseket. E 
rendelet meghatározza e 
szabálysértéseket, valamint a kapcsolódó
közigazgatási bírság felső határát, amelyet
minden egyes esetben a konkrét helyzettel 
arányosan kell meghatározni, kellő 
figyelmet fordítva különösen a jogsértés 
természetére, súlyosságára és időtartamára.
Az egységességi mechanizmus a 
közigazgatási szankciók alkalmazásában 
mutatkozó eltérések kezelésére is 
felhasználható.

(120) Az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazott közigazgatási szankciók 
szigorítása és harmonizálása érdekében 
minden felügyelő hatóság szankcionálhatja 
a közigazgatási szabálysértéseket. A
közigazgatási bírságot minden egyes 
esetben a konkrét helyzettel arányosan kell 
meghatározni, kellő figyelmet fordítva a 
jogsértés természetére, súlyosságára és 
időtartamára, az adatfeldolgozás során 
alkalmazott intézkedésekre, valamint az 
adatfeldolgozás jelentette kockázatokra, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének mértékére és az e személy 
által korábban megvalósított 
jogsértésekre, az alkalmazott technikai és 
szervezeti eljárások szintjére, valamint a 
felügyelő hatósággal megvalósított 
együttműködés szintjére. Az egységességi 
mechanizmus a közigazgatási szankciók 
alkalmazásában mutatkozó eltérések 
kezelésére is felhasználható.

Or. en

Módosítás 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy (121) Az e rendelet meghatározott 
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művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat 
a tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 

rendelkezéseiben szereplő követelmények
alól szükség esetén mentességeket vagy 
eltéréseket kell biztosítani annak 
érdekében, hogy a személyes adatok 
védelmét összhangba hozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságával, 
különösen az információk megismerésének 
és közlésének jogával, amelyet elsősorban 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. 
cikke biztosít. Ez alkalmazandó különösen 
a személyes adatok audiovizuális területen, 
valamint a hírarchívumokban és 
sajtókönyvtárakban történő feldolgozására.
A közszolgálati műsorszolgáltatás 
meghatározására és megszervezésére 
vonatkozó tagállami hatáskört az Európai 
Unióról szóló szerződéshez csatolt, a 
tagállamokban történő közcélú 
műsorszolgáltatás rendszeréről szóló 
jegyzőkönyvvel, az Európai Közösségeket 
létrehozó szerződésekkel és egyes 
kapcsolódó okmányokkal összhangban, az 
adatvédelem terén is tiszteletben kell 
tartani. Következésképpen a 
tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni.
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végezhetők.

Or. en

Indokolás

Az „újságírás, az irodalmi vagy művészi kifejezés céljából végzett” kifejezés nem elég tág, és 
problémát okozhat az újságírói munkájukhoz szükséges, bizalmas adatokat kezelő 
médiaszolgáltatások számára, mivel az adatfeldolgozás maga nem újságírói tevékenység. 
Beillesztettük továbbá a közcélú műsorszolgáltatás szempontjából például Németországban 
rendkívül fontos Amszterdami Jegyzőkönyvre mutató linket. Mivel az Amszterdami 
Jegyzőkönyv a Lisszaboni Szerződés részét is képezi, azt az adatvédelem terén is tiszteletben 
kell tartani.

Módosítás 626
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 

(121) Az e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények
alól mentességeket vagy eltéréseket kell 
biztosítani annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó a személyes adatok például 
újságírás, művészi vagy irodalmi kifejezés 
céljából történő feldolgozására –
különösen audiovizuális területen, 
valamint a hírarchívumokban és 
sajtókönyvtárakban. Következésképpen a 
tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
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szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat 
a tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem csak az 
újságírók, művészek vagy írók esetében, hanem az előadó által javasolt 68. módosítás 
szellemében, általánosságban is védelmet élvez. A védelem jelenlegi szintjének fenntartása 
érdekében külön említést érdemel többek között az újságírás, valamint a művészi és irodalmi 
kifejezés.

Módosítás 627
Anna Maria orazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy (121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
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művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat 
a tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 

művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni, illetve a 
technológiai fejlődést és az új digitális 
médiát figyelembe kell venni.
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végezhetők.

Or. en

Módosítás 628
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 

(121) Az e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények
alól szükség esetén mentességeket vagy 
eltéréseket kell biztosítani annak 
érdekében, hogy a személyes adatok 
védelmét összhangba hozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságával, 
különösen az információk megismerésének 
és közlésének jogával, amelyet elsősorban 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. 
cikke biztosít. Ez alkalmazandó különösen 
a személyes adatok audiovizuális területen, 
valamint a hírarchívumokban és 
sajtókönyvtárakban történő feldolgozására.
Következésképpen a tagállamoknak 
jogalkotási intézkedések elfogadásával kell 
meghatározni az ezen alapvető jogok 
közötti egyensúly érdekében szükséges 
kivételeket és eltéréseket. E kivételeket és 
eltéréseket a tagállamok az általános elvek, 
az érintett jogai, az adatkezelő és -
feldolgozó, a harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló 
adattovábbítás, a független felügyelő 
hatóságok és az együttműködés és a 
következetesség tekintetében állapítják 
meg. Ez azonban nem vezethet az e 
rendelet más rendelkezései alóli kivételek 
tagállamok általi meghatározásához.
Annak érdekében, hogy figyelembe vegyék 
a véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
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társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat 
a tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

kiterjesztően kell értelmezni.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nemcsak az újságírók, 
művészek, illetve írók esetében, hanem általánosságban élvez védelmet. A 80. cikk (1) 
bekezdéséhez kapcsolódik.

Módosítás 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 

(121) Az e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények
alól szükség esetén mentességeket vagy 
eltéréseket kell biztosítani annak 
érdekében, hogy a személyes adatok 
védelmét összhangba hozzák a 
véleménynyilvánítás szabadságával, 
különösen az információk megismerésének 
és közlésének jogával, amelyet elsősorban 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. 
cikke biztosít. Ez alkalmazandó különösen 
a személyes adatok audiovizuális területen, 
valamint a hírarchívumokban és 
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adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak érdekében, 
hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat 
a tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 
közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

sajtókönyvtárakban történő feldolgozására.
A közszolgálati műsorszolgáltatásnak az 
Európai Unióról szóló szerződéshez 
csatolt 29. jegyzőkönyvével összhangban 
történő meghatározására és 
megszervezésére vonatkozó tagállami 
hatáskört tiszteletben kell tartani. 
Következésképpen a tagállamoknak 
jogalkotási intézkedések elfogadásával kell 
meghatározni az ezen alapvető jogok 
közötti egyensúly érdekében szükséges 
kivételeket és eltéréseket. E kivételeket és 
eltéréseket a tagállamok az általános elvek, 
az érintett jogai, az adatkezelő és -
feldolgozó, a harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló 
adattovábbítás, a független felügyelő 
hatóságok és az együttműködés és a 
következetesség tekintetében állapítják 
meg. Ez azonban nem vezethet az e 
rendelet más rendelkezései alóli kivételek 
tagállamok általi meghatározásához.
Annak érdekében, hogy figyelembe vegyék 
a véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni.

Or. en

Módosítás 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
121 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására. Következésképpen 
a tagállamoknak jogalkotási intézkedések 
elfogadásával kell meghatározni az ezen 
alapvető jogok közötti egyensúly 
érdekében szükséges kivételeket és 
eltéréseket. E kivételeket és eltéréseket a 
tagállamok az általános elvek, az érintett 
jogai, az adatkezelő és -feldolgozó, a 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló adattovábbítás, a 
független felügyelő hatóságok és az 
együttműködés és a következetesség 
tekintetében állapítják meg. Ez azonban 
nem vezethet az e rendelet más 
rendelkezései alóli kivételek tagállamok 
általi meghatározásához. Annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog jelentőségét minden demokratikus 
társadalomban, az e szabadsághoz tartozó 
olyan fogalmakat, mint az újságírás, 
kiterjesztően kell értelmezni. Ezért a 
tagállamoknak az e rendelet szerint 
szabályozandó kivételek és eltérések 
alkalmazásában „újságírással 
kapcsolatosnak” kell minősíteniük azokat 
a tevékenységeket, amely célja a 
nyilvánosság számára információk, 
vélemények vagy gondolatok közlése, 
függetlenül attól a médiumtól, amelyet a 

(121) Az újságírás, az irodalmi, vagy 
művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozás kivételnek 
számít e rendelet meghatározott 
rendelkezéseiben szereplő követelmények 
vonatkozásában, annak érdekében, hogy a 
személyes adatok védelmét összhangba 
hozzák a véleménynyilvánítás 
szabadságával, különösen az információk 
megismerésének és közlésének jogával, 
amelyet elsősorban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikke biztosít. Ez 
alkalmazandó különösen a személyes 
adatok audiovizuális területen, valamint a 
hírarchívumokban és sajtókönyvtárakban 
történő feldolgozására.
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közvetítésre felhasználnak. E 
tevékenységek nem korlátozódhatnak a 
média-vállalkozásokra, és azok nyereség 
elérése érdekében vagy nonprofit célból is 
végezhetők.

Or. en

Módosítás 631
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
121 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(121a) E rendelet lehetővé teszi a 
hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvének figyelembevételét az e 
rendeletben megállapított rendelkezések 
alkalmazása során. A hatóságok vagy 
állami szervek birtokában lévő 
dokumentumokban szereplő személyes 
adatokat az érintett hatóság vagy szerv 
azon tagállami jogszabállyal összhangban 
hozhatja nyilvánosságra, amelynek az 
adott hatóság vagy szerv a hatálya alá 
tartozik. Az ilyen jogszabályban a 
személyes adatok védelméhez való jogot 
össze kell egyeztetni a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvével.

Or. en

Módosítás 632
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
123 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(123a) A különleges adatkategóriának 
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minősülő egészségügyi vonatkozású 
személyes adatok feldolgozása történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatás 
céljából lehet szükséges. Ezért e 
rendeletnek biztosítania kell, hogy az 
egészségügyi vonatkozású személyes
adatok – amelyekre az egyének alapvető 
jogait és személyes adatait védelemben 
részesítő egyedi és megfelelő biztosítékok 
vonatkoznak – feldolgozására előírt 
feltételek harmonizálása ne akadályozza a 
transzlációs, klinikai és közegészségügyi 
kutatást.

Or. en

Indokolás

Az orvosi adatokhoz történő zavartalan hozzáférés biztosítása a közegészségügyi kutatás 
szempontjából kulcsfontosságú. E rendelet nyomán feltétlenül egyensúlyt kell kialakítani a 
személyes adatok védelme és a közegészségügyi kutatók megfelelő tiszteletben tartása között, 
hogy ily módon biztosítsák számukra az orvosi kutatáshoz szükséges eszközöket.

Módosítás 633
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül 
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására.

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül 
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására. A rendeletben foglalt 
rendelkezéseket a kollektív szerződések 
(bérmegállapodások, vállalati 
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megállapodások és a vezető beosztású 
alkalmazottak bizottságaival kötött 
megállapodások) értelmében figyelmen 
kívül lehet hagyni.

Or. de

Módosítás 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására.

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással és a 
társadalombiztosítással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelettel összhangban
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási  és a társadalombiztosítási
ágazatban való feldolgozására.

Or. en

Indokolás

A foglalkoztatáshoz hasonlóan a társadalombiztosítás is rendkívül összetett terület, amelyet 
nemzeti szinten roppant részletesen szabályoznak. A tagállamok számára ezért lehetővé kell 
tenni, hogy az ezen a területen a közintézményekre vonatkozóan az adatvédelmet részletesen 
szabályozó egyedi jogszabályokat fogadjanak el, illetve tartsanak meg.

Módosítás 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a 
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására.

(124) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. A munkavállalók 
személyes adatainak a munkaviszonnyal 
összefüggő feldolgozásának szabályozása 
érdekében a tagállamok az e rendeletben 
megállapított szabályokkal és 
minimumkövetelményekkel összhangban
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el. Amennyiben az érintett 
tagállamban létezik jogalap a
foglalkoztatási kérdések szabályozására a 
munkavállalók képviselői és a vállalkozás, 
illetve vállalkozáscsoporton belül az 
ellenőrző vállalkozás vezetői közötti 
megállapodás (kollektív szerződés) révén 
vagy az európai üzemi tanácsok 
létrehozásáról vagy a közösségi szintű 
vállalkozások és vállalkozáscsoportok 
munkavállalóinak tájékoztatását és a 
velük folytatott konzultációt szolgáló 
eljárás kialakításáról szóló, 2009. május 
6-i 2009/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján, a személyes
adatok munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozását ilyen megállapodással is 
szabályozhatják, amennyiben a 
rendeletben foglalt szabályokat és 
minimumkövetelményeken nem lazítanak.

Or. en

Módosítás 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
124 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124) A személyes adatok feldolgozása (124) A személyes adatok feldolgozása 
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vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelet keretein belül
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a
foglalkoztatási ágazatban való 
feldolgozására.

vonatkozásában az egyének védelmére 
vonatkozó általános alapelveket a 
foglalkoztatással összefüggésben is 
alkalmazni kell. Következésképpen a 
munkavállalók személyes adatainak a 
munkaviszonnyal összefüggő 
feldolgozásának szabályozása érdekében a 
tagállamok e rendelettel összhangban
jogszabályban különös szabályokat 
fogadhatnak el a személyes adatoknak a
foglalkoztatással való összefüggésben 
történő feldolgozására.

Or. en

Módosítás 637
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
124 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124a) Azon tagállamokban, ahol a 
munkaerő-piaci felekre hagyták a 
munkabérek és más munkafeltételek 
kollektív megállapodásokkal történő 
szabályozását, a 6. cikk (1) bekezdése f) 
pontjának alkalmazása során különösen 
figyelembe kell venni a szociális partnerek 
kollektív megállapodások szerinti jogait és 
kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 638
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
124 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(124a) A rendelet alkalmazására a 
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sportnak az EUMSZ 165. cikke által 
elismert sajátosságának 
figyelembevételével kerül sor, tekintettel 
arra, hogy a sport társadalomban betöltött 
szerepe folytán közérdeket szolgál.

Or. en

Módosítás 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
125 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(125) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása akkor jogszerű, ha tiszteletben 
tartja az egyéb, például a klinikai 
vizsgálatokat szabályozó vonatkozó 
jogszabályokat is.

(125) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása akkor jogszerű, ha tiszteletben 
tartja az egyéb, például a klinikai 
vizsgálatokat szabályozó vonatkozó 
jogszabályokat is. A 83. cikkben említett 
kutatási etikai bizottságnak összhangban 
kell lennie az Orvosi Világszövetség által 
elfogadott Helsinki Nyilatkozatban 
szereplő elvekkel, a tagállamok nemzeti 
követelményeivel és az uniós joggal.

Or. en

Indokolás

A cikket a (125) preambulumbekezdés e módosítása – a 83. cikk (1) bekezdésének c) (új) 
pontjával együtt – összhangba hozza az Orvosi Világszövetség által 2008-ban elfogadott, az 
emberi alanyokat bevonó orvosi kutatás etikai elveiről szóló Helsinki Nyilatkozattal, amely 
szerint az etikai bizottságok függetlenségét oly módon kell kialakítani, hogy az a kutatást 
végzőktől, a kutatás szponzorától és minden illetéktelen befolyástól mentes legyen (a klinikai 
vizsgálatokról szóló jövőbeli rendelet).

Módosítás 640
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
125 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(125) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása akkor jogszerű, ha tiszteletben 
tartja az egyéb, például a klinikai 
vizsgálatokat szabályozó vonatkozó 
jogszabályokat is.

(125) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása akkor jogszerű, ha tiszteletben 
tartja az egyéb, például a klinikai 
vizsgálatokat szabályozó vonatkozó 
jogszabályokat is. A 83. cikkben említett 
kutatási etikai bizottságnak összhangban 
kell lennie az Orvosi Világszövetség által 
elfogadott Helsinki Nyilatkozatban 
szereplő elvekkel és a tagállamok nemzeti 
követelményeivel.

Or. en

Módosítás 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
125 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(125) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása akkor jogszerű, ha tiszteletben 
tartja az egyéb, például a klinikai 
vizsgálatokat szabályozó vonatkozó 
jogszabályokat is.

(125) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása akkor jogszerű, ha tiszteletben 
tartja az egyéb, például a klinikai 
vizsgálatokat szabályozó vonatkozó 
jogszabályokat is. Ide tartozik az „etikai 
bizottságoknak” az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban történő alkalmazása.

Or. en

Indokolás

Ha gyakorlati okokból – például nyilvántartáson alapuló kutatás során – nem lehet az összes 
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érintett engedélyét megszerezni, akkor a kutatás szakértői etikai szakbizottságok általi 
átvilágítása rendkívül fontos eszközt biztosít annak garantálásához, hogy a személyes 
integritást fenyegető potenciális kockázatok arányban álljanak a kutatás tudományos 
értékével és potenciális hasznával.

Módosítás 642
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
125 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(125a) A személyes adatokat utólagosan 
archiválási célból is fel lehet dolgozni.  
Ebben az esetben a személyes adatok 
védelméhez való jogot össze kell hangolni 
a levéltári szabályokkal, amelyek az 
emberek történelmük megismerésével 
kapcsolatos jogát, valamint az 
állampolgárok adminisztratív adatokhoz 
való nyilvános hozzáférését szavatolják. 
Az UNESCO közgyűlésének 2011 
novemberében tartott 36. ülésszakán 
elfogadott, levéltárakról szóló egyetemes 
nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a 
levéltárak a felelősségteljes és átlátható 
irányítás megbízható 
információforrásaiként az egyéni és a 
kollektív emlékezet megőrzése, valamint 
az ehhez való hozzájárulás révén 
kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 
társadalmi fejlődés terén. A személyes 
adatok nemzetközi továbbítását a 
kulturális javak és nemzeti kincsek 
mozgására vonatkozó szabályok sérelme 
nélkül kell végrehajtani. 

Or. fr

Indokolás

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
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dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Módosítás 643
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
126 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(126) E rendelet alkalmazásában a 
tudományos kutatás magában foglalja az 
alapkutatást, az alkalmazott kutatást, 
valamint a magánfinanszírozású kutatást, 
emellett figyelembe kell vennie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 179. 
cikke (1) bekezdésében foglalt, az európai 
kutatási térség létrehozására irányuló 
célkitűzést.

(126) E rendelet alkalmazásában a 
tudományos kutatás az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 13. cikkének 
értelmében magában foglalja az 
alapkutatást, az alkalmazott kutatást, 
valamint a magánfinanszírozású kutatást, 
emellett figyelembe kell vennie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 179. 
cikke (1) bekezdésében foglalt, az európai 
kutatási térség létrehozására irányuló 
célkitűzést. A közvélemény- és 
társadalomtudományi kutatás a 
tudományos kutatás részét képezi. A 
tudományos kutatás fogalma rendszerint 
nem terjed ki a piackutatásra.

Or. en

Módosítás 644
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
127 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(127) A felügyelő hatóságok azon jogköre 
tekintetében, hogy az adatkezelőtől vagy -
feldolgozótól hozzáférést kérjenek a
személyes adatokhoz és azok 
helyiségeihez, a tagállamok e rendelet 

(127) A felügyelő hatóságok jogköre, 
valamint a II. és IV. fejezet rendelkezései 
alóli mentességek vagy az ezektől való 
eltérések tekintetében a tagállamok 
jogszabályban hozhatnak különös 
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keretein belül jogszabályban hozhatnak 
különös rendelkezéseket a szakmai vagy 
más, azzal egyenértékű titoktartási 
kötelezettségek biztosítása érdekében, 
amennyiben a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogot összhangba kell hozni a 
szakmai titoktartásra vonatkozó 
kötelezettséggel.

rendelkezéseket a szakmai vagy más, azzal 
egyenértékű titoktartási kötelezettségek 
biztosítása érdekében, amennyiben a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogot összhangba kell hozni a szakmai 
titoktartásra vonatkozó kötelezettséggel.

Or. en

Indokolás

A szakmai titoktartásra vonatkozó kötelezettség (például a közjegyzők vagy az adótanácsadók 
esetében) minden más adatvédelmi szabállyal szemben elsőbbséget élvez. Ez nemcsak a 
tagállamok rendelkezésére álló azon lehetőségre vonatkozik, hogy – ahogyan azt a 84. cikk 
már előírja – a felügyelő hatóságok vizsgálati jogkörével kapcsolatos különböző 
rendelkezéseket fogadjanak el a szakmai titoktartási kötelezettség alá tartozók esetében, 
hanem szükség esetén a fontos adatvédelmi rendelkezések megváltoztatásával kapcsolatos 
mozgástérre is.

Módosítás 645
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
127 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(127a) E rendelet a jogbiztonság 
érdekében nem vezethet a jogi 
kötelezettségekre és a nem jogi 
követelményekre vonatkozó 
ágazatspecifikus jogszabályokkal, 
valamint az ilyen – például az 
egészségügyi és a banki – ágazati 
jogszabályokból eredő ajánlásokkal való 
ellentétekhez.

Or. en

Módosítás 646
Jan Mulder
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Rendeletre irányuló javaslat
127 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(127a) Az érintett adatalanynak a 
feldolgozás céljaival, a törlésre vonatkozó 
jogával, az adathordozhatósághoz való 
jogával, a kifogás megtételéhez való 
jogával kapcsolatos tájékoztatására 
vonatkozó kötelezettség, a megfelelést 
biztosító intézkedések meghozatalára 
vonatkozó kötelezettség, valamint az 
adatok nem uniós országokba való 
továbbításának megtiltása nem vonatkozik 
az egyén szakmai tevékenységével –
például a munkaadójával, munkakörével, 
beosztásával, munkahelyi címével, 
munkahelyi telefon- vagy faxszámával, 
munkahelyi e-mail címével vagy a 
munkahelyre vonatkozó bármely más 
információval – kapcsolatos adatok 
feldolgozására; Azonban az érintett 
adatalanyoknak jogosultsággal kell 
rendelkezniük az adatkezelőtől annak 
kérelmezésére, hogy harmadik fél az ilyen 
jellegű szakmai adatokról ne szerezzen 
tudomást.

Or. en

Módosítás 647
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
128 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(128) E rendelet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 17. cikke 
értelmében tiszteletben tartja és nem sérti 
az egyházak és vallási szervezetek vagy 
közösségek nemzeti jog szerinti jogállását 
a tagállamokban. Ennek következtében, 
amennyiben valamely tagállamban egy 

törölve
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egyház a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat alkalmaz 
a személyek adatfeldolgozással 
kapcsolatos védelme tekintetében, a létező
szabályok tovább alkalmazandók, 
amennyiben azokat összhangba hozzák e 
rendelettel. Az ilyen egyházak és vallási 
szervezetek kötelesek gondoskodni egy 
teljesen független felügyelő hatóság 
létrehozásáról.

Or. en

Módosítás 648
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
128 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(128) E rendelet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 17. cikke 
értelmében tiszteletben tartja és nem sérti 
az egyházak és vallási szervezetek vagy 
közösségek nemzeti jog szerinti jogállását 
a tagállamokban. Ennek következtében, 
amennyiben valamely tagállamban egy 
egyház a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat alkalmaz 
a személyek adatfeldolgozással 
kapcsolatos védelme tekintetében, a létező 
szabályok tovább alkalmazandók, 
amennyiben azokat összhangba hozzák e 
rendelettel. Az ilyen egyházak és vallási 
szervezetek kötelesek gondoskodni egy 
teljesen független felügyelő hatóság 
létrehozásáról.

törölve

Or. en

Módosítás 649
Jan Mulder
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Rendeletre irányuló javaslat
128 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(128) E rendelet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 17. cikke 
értelmében tiszteletben tartja és nem sérti 
az egyházak és vallási szervezetek vagy 
közösségek nemzeti jog szerinti jogállását 
a tagállamokban. Ennek következtében, 
amennyiben valamely tagállamban egy 
egyház a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat alkalmaz 
a személyek adatfeldolgozással kapcsolatos 
védelme tekintetében, a létező szabályok 
tovább alkalmazandók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák e rendelettel. Az ilyen 
egyházak és vallási szervezetek kötelesek 
gondoskodni egy teljesen független 
felügyelő hatóság létrehozásáról.

(128) E rendelet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 17. cikke 
értelmében tiszteletben tartja és nem sérti 
az egyházak és vallási szervezetek vagy 
közösségek nemzeti jog szerinti jogállását 
a tagállamokban. Ennek következtében, 
amennyiben valamely tagállamban egy 
egyház a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat alkalmaz 
a személyek adatfeldolgozással kapcsolatos 
védelme tekintetében, a létező szabályok 
tovább alkalmazandók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák e rendelettel.

Or. en

Indokolás

Semmivel sem indokolható, hogy az Unió területén működő egyházaknak miért lenne 
szükségük saját adatvédelmi hatóságra.

Módosítás 650
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 

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

működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi
aktust kell elfogadni így különösen a
hozzájárulás megadásához kapcsolódó 
technikai formátumok meghatározása; a 
tájékoztatás ikonokra és egyéb grafikai 
elemekre alapozó módjára vonatkozó
feltételek meghatározása; az érintett 
jogainak gyakorlására vonatkozó díjakkal 
kapcsolatos szempontok és feltételek; az 
érintett tájékoztatására és a hozzáférési 
jogra vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
tárolásának megszüntetésére és a törlésre 
vonatkozó jog; az adatkezelő feladatainak 
ellenőrzésére vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének megállapítására és a 
felügyelő hatóság részére történő 
bejelentésre vonatkozó szempontok és 
követelmények és azok a körülmények, 
amelyek fennállása esetén a személyes 
adatok védelmének megsértése várhatóan 
hátrányosan érinti az érintettet; az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot igénylő 
feldolgozási műveletek szempontjai és 
követelményei; az előzetes konzultációt 
igénylő magas szintű különös kockázatok 
meghatározásának szempontjai és 
követelményei; az eljárási szabályzatok; a 
tanúsítási mechanizmusok szempontjai és 
követelményei; a valamely harmadik 
ország vagy nemzetközi szervezet által 
biztosított védelem megfelelő szintje; a 
közigazgatási szankciók; az egészségügyi 
célú feldolgozás; a foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozás, valamint a 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozás tekintetében.
Kiemelten fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka folyamán megfelelő 
egyeztetéseket folytasson, többek között –
különösen az Európai Adatvédelmi 
Testülettel – szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
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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.

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. hu

Indokolás

A megfelelő és a jobb megértést és átlátást szolgáló grafikai megoldások nemcsak ikonokra, 
hanem egyéb grafikai elemekre is alapozhatnak. Nem érdemes kizárni az egyéb lehetőségeket.

Módosítás 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
129 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust kell elfogadni így különösen a 
gyermek hozzájárulásával kapcsolatos 
szempontok és feltételek meghatározása; 
az adatok különös kategóriáinak 
feldolgozása; az egyértelműen túlzó 
kérelmek feltételeinek megállapítása és az 
érintett jogainak gyakorlására vonatkozó
díjak; az érintett tájékoztatására és a 
hozzáférési jogra vonatkozó szempontok 
és követelmények; a személyes adatok 

(129) E rendelet célkitűzéseinek 
megvalósítása, vagyis a természetes 
személyek alapvető jogainak és 
szabadságainak – különösen a személyes 
adatok védelméhez való joguk – védelme, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
a személyes adatok az Unión belül 
szabadon áramolhassanak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. E rendelet rendelkezéseinek 
végrehajtása során biztosítani kell, hogy a 
termékek és szolgáltatások, többek között 
a végberendezések és más elektronikus 
hírközlő berendezések tekintetében ne 
legyenek olyan, konkrét műszaki 
jellemzőkre vonatkozó kötelező
követelmények, amelyek akadályozhatnák 
e berendezések forgalomba hozatalát, 
valamint a tagállamokon belüli és azok 
közötti szabad mozgását.
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tárolásának megszüntetésére és a törlésre 
vonatkozó jog; a profilalkotáson alapuló 
intézkedések; az adatkezelő feladataira 
vonatkozó szempontok és követelmények 
és a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem; az adatfeldolgozó; a 
dokumentációra és a feldolgozás 
biztonságára vonatkozó szempontok és 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének megállapítására és a 
felügyelő hatóság részére történő 
bejelentésre vonatkozó szempontok és 
követelmények és azok a körülmények, 
amelyek fennállása esetén a személyes 
adatok védelmének megsértése várhatóan 
hátrányosan érinti az érintettet; az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot igénylő 
feldolgozási műveletek szempontjai és 
követelményei; az előzetes konzultációt 
igénylő magas szintű különös kockázatok 
meghatározásának szempontjai és 
követelményei; az adatvédelmi tisztviselő 
kinevezése és feladatai; az eljárási 
szabályzatok; a tanúsítási mechanizmusok 
szempontjai és követelményei; a kötelező 
erejű vállalati szabályok útján való 
továbbítás szempontjai és követelményei; 
a továbbítás eltérései; a közigazgatási 
szankciók; az egészségügyi célú 
feldolgozás; a foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozás, valamint a
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozás tekintetében. 
Kiemelten fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka folyamán megfelelő 
egyeztetéseket folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en
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Módosítás 652
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a 
gyermekek személyes adatainak 
feldolgozására vonatkozó egységes 
űrlapok; az érintettek jogainak 
gyakorlására vonatkozó különös egységes 
eljárások és formanyomtatványok, az 
érintett tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adathordozhatóság joga; 
az adatkezelő beépített és alapértelmezett 
adatvédelem és dokumentáció 
tekintetében fennálló felelősségére 
vonatkozó egységes formanyomtatványok 
és eljárások; az adatfeldolgozás 
biztonságára vonatkozó különös 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének felügyelő hatóság részére 
történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi 
hatásvizsgálat követelményei és eljárásai; 
az előzetes engedélyezés és előzetes 
konzultáció formanyomtatványai és 
eljárásai; a tanúsítás műszaki 
követelményei és mechanizmusai; a 
harmadik ország, vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szint; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 

törölve
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végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak sajátos 
intézkedések alkalmazását mérlegeli a 
mikro-, ki- és középvállalkozások 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az egész szöveget érintő módosítás, amely az összes végrehajtási aktust felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal váltja fel az Európai Parlament döntéshozatali eljárásban való teljes 
körű részvételének biztosítása érdekében.

Módosítás 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
130 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(130) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási
hatáskörrel kell felruházni. E rendelet 
rendelkezéseinek végrehajtása során 
biztosítani kell, hogy a termékek és 
szolgáltatások, többek között a 
végberendezések és más elektronikus 
hírközlő berendezések tekintetében ne 
legyenek olyan, konkrét műszaki 
jellemzőkre vonatkozó kötelező 
követelmények, amelyek akadályozhatnák 
e berendezések forgalomba hozatalát, 
valamint a tagállamokon belüli és azok 
közötti szabad mozgását.
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biztonságára vonatkozó különös 
követelmények; a személyes adatok 
megsértésének felügyelő hatóság részére 
történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi 
hatásvizsgálat követelményei és eljárásai; 
az előzetes engedélyezés és előzetes 
konzultáció formanyomtatványai és 
eljárásai; a tanúsítás műszaki 
követelményei és mechanizmusai; a 
harmadik ország, vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szint; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek az 
egységességi mechanizmus keretében 
hozott határozatok tekintetében. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46

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

Or. en

Módosítás 654
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
131 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(131) Vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni a gyermekek hozzájárulására 

törölve
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vonatkozó egységes formanyomtatványok; 
az érintettek jogainak gyakorlására 
vonatkozó különös egységes eljárások és 
formanyomtatványok, az érintett 
tájékoztatására szolgáló egységes 
formanyomtatványok; a hozzáférési jogra 
és az adathordozási jogra vonatkozó 
egységes formanyomtatványok és 
eljárások; az adatkezelő beépített és 
alapértelmezett adatvédelem és 
dokumentáció tekintetében fennálló 
felelősségére vonatkozó egységes 
formanyomtatványok és eljárások; az 
adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó 
különös követelmények; a személyes 
adatok megsértésének felügyelő hatóság 
részére történő bejelentésének egységes 
formanyomtatványa és eljárásai és a 
személyes adatok megsértésének érintettel 
való közlése; az adatvédelmi 
hatásvizsgálat követelményei és eljárásai; 
az előzetes engedélyezés és előzetes 
konzultáció formanyomtatványai és 
eljárásai; a tanúsítás műszaki 
követelményei és mechanizmusai; a 
harmadik ország, vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve valamely nemzetközi 
szervezet által biztosított megfelelő 
védelmi szint; az uniós jog által nem 
engedélyezett közlés; a kölcsönös 
segítségnyújtás; a közös műveletek és az 
egységességi eljárás szerinti határozatok 
elfogadására, feltéve hogy az említett jogi 
aktusok általános hatállyal bírnak.

Or. en

Indokolás

Az egész szöveget érintő módosítás, amely az összes végrehajtási aktust felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal váltja fel az Európai Parlament döntéshozatali eljárásban való teljes 
körű részvételének biztosítása érdekében.

Módosítás 655
Dimitrios Droutsas
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Rendeletre irányuló javaslat
132 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(132) A Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat kell 
elfogadnia az olyan kellően indokolt 
esetekben, amennyiben valamely 
harmadik ország, vagy annak régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít 
megfelelő védelmi szintet, továbbá a 
felügyelő hatóság által az egységességi 
mechanizmus keretében közölt tények 
esetében a rendkívüli sürgősség ezt 
megköveteli.

törölve

Or. en

Módosítás 656
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
134 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(134) E rendelet hatályon kívül helyezi a 
95/46/EK irányelvet. Mindazonáltal a 
95/46/EK irányelv alapján a Bizottság által 
hozott határozatok, valamint a felügyelő 
hatóságok által kiadott engedélyek 
továbbra is hatályban maradnak.

(134) E rendelet hatályon kívül helyezi a 
95/46/EK irányelvet. Mindazonáltal a 
95/46/EK irányelv alapján a Bizottság által 
hozott határozatok, valamint a felügyelő 
hatóságok által kiadott engedélyek 
továbbra is hatályban maradnak. Ugyanez 
érvényes az Unió vagy egy tagállam és egy 
harmadik ország közötti nemzetközi 
egyezményre vagy megállapodásra is, 
különösen mivel a 95/46/EK irányelv már 
hatályos volt.

Or. en
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Módosítás 657
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
134 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(134) E rendelet hatályon kívül helyezi a 
95/46/EK irányelvet. Mindazonáltal a 
95/46/EK irányelv alapján a Bizottság által 
hozott határozatok, valamint a felügyelő 
hatóságok által kiadott engedélyek 
továbbra is hatályban maradnak.

(134) E rendelet hatályon kívül helyezi a 
95/46/EK irányelvet. Mindazonáltal a 
95/46/EK irányelv alapján a Bizottság által 
hozott határozatok, valamint a felügyelő 
hatóságok által kiadott engedélyek 
továbbra is hatályban maradnak. A 
személyes adatok harmadik országoknak 
való továbbításával kapcsolatban a 
Bizottság által hozott határozatoknak és a 
felügyelő hatóságok által kiadott 
engedélyeknek kétéves átmeneti időszakra 
továbbra is hatályban kell maradniuk.

Or. en

Módosítás 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
139 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(139) Figyelemmel arra, hogy – amint az 
Európai Unió Bírósága hangsúlyozta – a 
személyes adatok védelme nem abszolút 
jog, hanem azt a társadalomban betöltött 
szerepe alapján kell vizsgálni, és az 
arányosság elvével összhangban 
egyensúlyba kell hozni más alapvető 
jogokkal, e rendelet tiszteletben tart 
minden alapvető jogot és betartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert, a Szerződésekben rögzített 
elveket, nevezetesen a magán- és a családi 
élet, valamint az otthon és a kapcsolattartás 
tiszteletben tartásához való jogot, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a 

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

tiszteletben tartásához való jogot, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a 
gondolat-, lelkiismeret- és 
vallásszabadsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánításhoz és a 
tájékoztatáshoz való jogot, a vállalkozás 
szabadságát, a tulajdonhoz való jogot és 
különösen a szellemi tulajdon védelmét, a
kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget és 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, továbbá a kulturális, 
vallási és nyelvi sokféleséget.

Or. en

Indokolás

Az IP-címek feldolgozása gyakran kritikus eleme a szellemi tulajdonjogot érintő 
visszaélésekre irányuló, 2004/48/EK irányelv szerinti vizsgálatoknak, és azt nem 
akadályozhatja e rendelet.

Módosítás 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés nem sérti a 
tagállamok azon jogalkotási intézkedéseit, 
amelyek az érintett adatalanyok számára 
adataik védelme terén kedvezőbb 
feltételekről rendelkeznek, különösen a 
80. és a 84. cikk alkalmazásában.

Or. en

Módosítás 660
Salvatore Iacolino

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

(1) E rendeletet 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.

(1) E rendeletet kell alkalmazni – az 
alkalmazott módszert érintő 
megkülönböztetés nélkül – a személyes 
adatok részben vagy egészben automatizált 
módon történő feldolgozására, az 
alkalmazott technológiát érintő 
megkülönböztetés nélkül, 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.

Or. it

Indokolás

Az adatok feldolgozásához alkalmazott módszertől függetlenül szükség van az adatok 
védelmére. Az adatfeldolgozásnak a jelenlegi és jövőbeli feldolgozási technológiák 
vonatkozásában semlegesnek kell lennie.

Módosítás 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet 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.

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 
személyes adatok részben vagy egészben 
automatizált módon történő feldolgozására
– az ilyen feldolgozási módokat érintő 
megkülönböztetés nélkül –, 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.

Or. en
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Módosítás 662
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) bíróságok, ügyészségek, valamint a 
bírósági határozatokat ítéletek és 
büntetések végrehajtása révén teljesítő 
intézmények által végzett adatfeldolgozás.

Or. de

Indokolás

A bíróságok és a bírósági végrehajtók jogszabályok végrehajtásakor kifejtett tevékenységének 
– amennyire csak lehetséges – mentesülnie kell a javasolt rendelkezések alkalmazása alól. 

Módosítás 663
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha e rendelet rendelkezései 
ellentmondanak a személyes adatok 
bizonyos ágazatokban végzett 
feldolgozásának valamely specifikus 
szempontját szabályozó, másik uniós 
jogszabály rendelkezésének, a másik uniós 
jogszabály rendelkezése irányadó és 
alkalmazandó ezekre az ágazatokra

Or. en

Módosítás 664
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az e rendelet 91. cikkben említett 
hatálybalépését megelőzően gyűjtött 
adatokkal végzett adatfeldolgozás; 

Or. fr

Módosítás 665
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az e rendelet 91. cikkben említett 
hatálybalépését megelőzően megkezdett 
adatfeldolgozás;

Or. fr

Módosítás 666
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 667
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet az uniós intézményekre, szervekre, hivatalokra és ügynökségekre is vonatkozik.

Módosítás 668
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A szabályok az uniós szervekre és ügynökségekre is vonatkoznak.

Módosítás 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

Az adatvédelem átfogó megközelítésébe az is beletartozik, hogy az uniós intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek a rendelet hatálya alá tartozzanak.

Módosítás 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Az uniós intézmények és szervek nem eshetnek teljesen a rendelet hatályán kívül. Ha e jogi 
eszköz célja az, hogy az Unió egészében lefektesse a személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos alapelveket és garanciákat, az uniós intézmények ez alóli mentesítése megerősíti 
– legalábbis formálisan – azt a tévhitet, hogy két különböző jogrendszer létezik: a tagállami 
és az uniós.

Módosítás 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok által az Európai Unióról 
szóló szerződés 2. fejezetének hatálya alá 
tartozó tevékenységek során végzett 
adatfeldolgozás;

c) a tagállamok által az Európai Unióról 
szóló szerződés V. címe 2. fejezetének 
hatálya alá tartozó tevékenységek során 
végzett adatfeldolgozás;

Or. es
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Módosítás 672
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) azon természetes személy által,
haszonszerzési cél nélkül, kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás, aki az adatokat nem teszi 
hozzáférhetővé meghatározatlan számú 
személy számára;

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság C-101/01 és C-73/07 sz. ügyeivel összhangban.

Módosítás 673
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a természetes személy által, kizárólag 
saját személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás;

Or. en

Módosítás 674
Axel Voss

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

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

d) a természetes személy által, 
kereskedelmi vagy önálló vállalkozói 
tevékenységének nem tulajdonítható 
célból végzett adatfeldolgozás;

Or. de

Módosítás 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) azon természetes személy által,
haszonszerzési cél nélkül, kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás, aki az adatokat nem teszi 
hozzáférhetővé meghatározatlan számú 
személy számára;

Or. en

Módosítás 676
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a természetes személy által,
haszonszerzési cél nélkül, kizárólag saját 
személyes célra vagy háztartási 
tevékenysége keretében végzett 
adatfeldolgozás, amennyiben más 
természetes személyek személyes adatait 
nem teszi hozzáférhetővé határozatlan 
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számú személy számára;

Or. en

Indokolás

A személyes adatokat alapértelmezés szerint határozatlan számú személy számára kell 
hozzáférhetővé tenni.

Módosítás 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a természetes személy által, kizárólag
magán célra vagy háztartási tevékenysége 
keretében végzett adatfeldolgozás, 
amennyiben a személyes adatokat nem 
tették közzé; Az ilyen személyes adatok 
más célokra történő, további 
feldolgozásának alapja, hogy az érintett 
adatalanyok beleegyezésüket adják. A 
kivétel azon esetekre nem vonatkozik, 
amikor a személyes adatok feldolgozása 
szakmai vagy kereskedelmi célból 
történik. Bizalmas adatok felhasználása 
esetén különösen figyelembe kell venni a 
harmadik felek jogait.

Or. en

Indokolás

A módosítás a háztartási tevékenység mentességével kapcsolatos korlátozást vezet be. Még a 
magán- és a családi élettel kapcsolatos adatok felhasználására is vonatkoznak bizonyos elvek 
és normák.

Módosítás 678
Axel Voss
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) kisvállalkozások által, kizárólag a 
saját tevékenységük során, valamint 
szigorúan és kizárólag belső használatra 
végzett adatfeldolgozás.

Or. en

Módosítás 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a Bizottság 2003/361 sz. ajánlása 
szerint, a mikrovállalkozások által, a saját 
tevékenységük során végzett 
adatfeldolgozás, amely esetben az 
adatokat szigorúan és kizárólag belsőleg 
használják;

Or. en

Módosítás 680
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett adatfeldolgozás.

e) (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 681
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett adatfeldolgozás.

e) (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 682
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett adatfeldolgozás.

A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

Nyelvi pontosítás.

Módosítás 683
Alexander Alvaro

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

ea) az anonimizált adatok feldolgozása.

Or. en

Indokolás

E rendeletet kell alkalmazni az anonimizált adatok feldolgozására (lásd a 4. cikkben szereplő 
meghatározást).

Módosítás 684
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú adatfeldolgozás;

Or. en

Módosítás 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a munkáltató által, a munkavállaló 
személyes adatainak foglalkoztatással 
összefüggő kezelése részeként végzett 
adatfeldolgozás

Or. en

Módosítás 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 4. cikk 2a. pontja értelmében 
anonimizált adatok feldolgozása;

Or. en

Módosítás 687
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az anonimizált adatok feldolgozása;

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályán kívül kell esniük az anonimizált adatoknak is. 

Módosítás 688
Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) sportszervezetek által, a mérkőzések 
eredményének tiltott befolyásolásához és a 
doppinghoz kapcsolódóan a sport 
integritását illető megsértésének 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
érdekében végzett adatfeldolgozás;

Or. en
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Módosítás 689
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az érintett adatalany szakmai vagy 
kereskedelmi tevékenységének 
tulajdonítható tevékenység során végzett 
adatfeldolgozás;

Or. en

Módosítás 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az egyházak és vallási egyesületek 
vagy közösségek által végzett 
adatfeldolgozás;

Or. de

Indokolás

Az egyházak és vallási közösségek egyértelmű mentesítése az adatfeldolgozási szabályok alól 
jobban figyelembe veszi az EUMSZ 17. cikkében előírt követelményeket, mint a 85. cikkben 
lefektetett, az egyházakra és a vallási szervezetekre vonatkozó hatályos adatvédelmi 
szabályokról szóló átmeneti rendelkezés.

Módosítás 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

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

Or. es

Módosítás 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) gazdasági tevékenységet folytató 
természetes személy olyan adatai 
tekintetében, amelyek e személy piaci 
azonosítását lehetővé teszik;

Or. en

Módosítás 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) természetes személy olyan adatai –
köztük a személy neve, elérhetőségi adatai 
és tisztsége – tekintetében, amelyeket 
szakmai feladatok teljesítése során hoznak 
nyilvánosságra;

Or. en
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Módosítás 694
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a munkáltató által a munkavállaló 
személyes adatainak foglalkoztatással 
összefüggő kezelése részeként végzett 
adatfeldolgozás;

Or. en

Módosítás 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Módosítás 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) az anonimizált adatok feldolgozása;

Or. en
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Módosítás 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az Európai Unió vagy a 
tagállamok jogának különálló 
rendelkezései a személyes adatoknak az e 
rendeletben előírtaknál fokozottabb 
védelmét írják elő, e rendelkezéseket 
kiegészítő jelleggel kell végrehajtani. Ez 
különösen a törvény által védett 
titoktartásra – például a banktitokra –
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) E rendelet nem védi a gazdasági 
szereplők nemzeti nyilvántartásaiban 
törvényesen közzétett információkat, 
amennyiben azok azonosítják a piaci 
szereplőket.

Or. en

Módosítás 699
Sari Essayah

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

(3a) A rendelet 7. cikkének (4) bekezdése, 
15. cikke (1) bekezdésének e) pontja, 17. 
és 18. cikke, 22. cikkének c) és e) pontja, 
33., 35., 36. és 37. cikke, valamint 79. 
cikkének (4), (5), (6) és (7) bekezdése a 
személyes adatok hatóságok általi 
feldolgozása esetében nem alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A rendelet rendkívül részletes és szigorú szabályai negatív következményekkel járnak, ha 
hatóságokról van szó. Az állami hatóságok általi feldolgozás legnagyobb része kizárólag 
nemzeti jellegű, és az adatfeldolgozás elsősorban csak az állami hatóságok által nyújtott és 
végzett tevékenységek – például szociális juttatások kifizetése – részeként, és sosem anyagi 
érdekből valósul meg. Ezért javasoljuk, hogy a rendelet ne terjedjen ki az állami hatóságok 
adatfeldolgozási tevékenységére.

Módosítás 700
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban 
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett
személyesadat-feldolgozásra.

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban
lakóhellyel rendelkező érintettek 
személyes adatainak az Unióban
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett
feldolgozására.

Or. en

Indokolás

Az Unióban letelepedett olyan adatkezelőket, amelyek kizárólag nem uniós adatokat 
dolgoznak fel harmadik országokban, ki kell zárni a rendelet hatálya alól, hogy lehetővé 
váljon számukra, hogy az Unión kívüli piacokon versenyezzenek olyan adatkezelőkkel, 
amelyek szintén nem tartoznak e rendelet hatálya alá.
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Módosítás 701
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban 
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett
személyesadat-feldolgozásra.

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban
lakóhellyel rendelkező érintettek 
személyes adatainak az Unióban
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett
feldolgozására.

Or. en

Indokolás

E rendelet célja az Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek személyes adatainak védelme. 
Ez a módosítás fontos ahhoz, hogy az európai vonatkozás nélküli személyes adatok (tehát az 
Unión kívüli lakóhellyel rendelkező érintettek személyes adatainak) feldolgozása 
szempontjából az uniós és az Unión kívüli vállalatok egyenlő elbánásban részesüljenek.

Módosítás 702
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett 
személyesadat-feldolgozásra.

(1) E rendeletet kell alkalmazni a 
személyes adatok Unióban vagy olyan 
helyen történő feldolgozása esetén, ahol a 
nemzetközi közjog értelmében valamely 
tagállam nemzeti joga alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



PE506.145v01-00 66/160 AM\928599HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban 
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett
személyesadat-feldolgozásra.

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Unióban
lakóhellyel rendelkező érintettek 
személyes adatainak az Unióban
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben végzett
feldolgozására.

Or. en

Módosítás 704
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban letelepedett adatkezelő által 
végzett, az Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintettek személyes adatainak 
feldolgozására, ha a feldolgozási 
tevékenységek

(2) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban letelepedett adatkezelő vagy 
-feldolgozó által végzett, az Unióban 
lakóhellyel rendelkező érintettek személyes 
adatainak feldolgozására.

a) termékek vagy szolgáltatások ilyen 
érintettek számára történő nyújtásához 
kapcsolódnak; vagy 
b) viselkedésük nyomon követéséhez 
kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 705
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész



AM\928599HU.doc 67/160 PE506.145v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban letelepedett adatkezelő által 
végzett, az Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintettek személyes adatainak 
feldolgozására, ha a feldolgozási 
tevékenységek

(2) Amennyiben ez jogilag lehetséges és 
összeegyeztethető az adott harmadik 
ország jogrendszerével, e rendeletet kell 
alkalmazni a nem az Unióban letelepedett 
adatkezelő által végzett, az Unióban 
lakóhellyel rendelkező érintettek személyes 
adatainak feldolgozására, ha a feldolgozási 
tevékenységek

Or. en

Módosítás 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban letelepedett adatkezelő által 
végzett, az Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintettek személyes adatainak 
feldolgozására, ha a feldolgozási 
tevékenységek

(2) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban letelepedett adatkezelő vagy 
-feldolgozó által végzett, az Unióban 
lakóhellyel rendelkező érintettek személyes 
adatainak feldolgozására.

a) termékek vagy szolgáltatások ilyen 
érintettek számára történő nyújtásához 
kapcsolódnak; vagy 
b) viselkedésük nyomon követéséhez 
kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 707
Axel Voss

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

a) termékek vagy szolgáltatások ilyen 
érintettek számára történő nyújtásához 
kapcsolódnak; vagy

a) termékek és szolgáltatások ilyen 
érintettek számára, az Unióban történő 
nyújtásához kapcsolódnak, beleértve az 
egyén számára pénzügyi ellenszolgáltatás 
nélkül nyújtott szolgáltatásokat is; vagy

Or. en

Módosítás 708
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban, hanem olyan helyen letelepedett 
adatkezelő által végzett személyesadat-
feldolgozásra, ahol a nemzetközi közjog 
értelmében valamely tagállam nemzeti 
joga alkalmazandó.

törölve

Or. en

Indokolás

E rendeletet kell alkalmazni a nem az Unióban letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó által 
végzett, az Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek személyes adatainak feldolgozására.

Módosítás 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban, hanem olyan helyen letelepedett 
adatkezelő által végzett személyesadat-

törölve
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feldolgozásra, ahol a nemzetközi közjog 
értelmében valamely tagállam nemzeti 
joga alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 710
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban, hanem olyan helyen letelepedett 
adatkezelő által végzett személyesadat-
feldolgozásra, ahol a nemzetközi közjog 
értelmében valamely tagállam nemzeti joga 
alkalmazandó.

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. en

Módosítás 711
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendeletet kell alkalmazni a nem az 
Unióban, hanem olyan helyen letelepedett 
adatkezelő által végzett személyesadat-
feldolgozásra, ahol a nemzetközi közjog 
értelmében valamely tagállam nemzeti joga 
alkalmazandó.

(3) E rendeletet kell alkalmazni a nem az
Unióban, hanem olyan helyen letelepedett 
adatkezelő által végzett személyesadat-
feldolgozásra, ahol a nemzetközi közjog 
értelmében valamely tagállam nemzeti joga 
alkalmazandó. Ez nem érintheti az 
adatkezelőre vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket.

Or. de
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Módosítás 712
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Áthelyezve a „személyes adatok” meghatározásához.

Módosítás 713
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „érintett”: azonosított, vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
bármely más természetes vagy jogi 
személy által nagy valószínűséggel 
alkalmazott módszerrel – 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, aki nem 
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szakmai minőségében jár el;

Or. en

Módosítás 714
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „érintett”: azonosított, vagy közvetlen 
vagy közvetett módon, önmagukban vagy 
a kapcsolódó adatokkal együtt az 
adatkezelő vagy bármely más természetes 
vagy jogi személy által nagy 
valószínűséggel alkalmazott módszerrel –
különösen egyedi azonosítóra, azonosító
kódra, tartózkodási információra, online 
azonosító jelekre vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális, társadalmi vagy nemi
identitására, illetve szexuális 
irányultságára vonatkozó egy vagy több 
tényezőre történő utalás révén –
azonosítható vagy egyedileg elkülöníthető
természetes személy;

Or. en

Módosítás 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy
más természetes vagy jogi személy által 
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 

(1) „érintett”: azonosított, vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy
bármely más, az adatkezelővel
együttműködő természetes vagy jogi 
személy által nagy valószínűséggel 
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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;

alkalmazott módszerrel – 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, aki nem 
szakmai minőségében jár el;

Or. en

Indokolás

Az azonosítás alkalmazott módjának közvetlen kapcsolatban kell állnia az adatkezelőhöz és 
annak szerződéses partnereihez. Egyes konkrét helyzetekben nehézséget okozhat ennek 
megállapítása, mivel egy szabadúszóként dolgozó és üzleti és magánhívásait is azonos 
telefonvonalon bonyolító egyéni vállalkozó (vízvezeték-szerelő, orvos) esetében elmosódik a 
természetes és a jogi személy közötti határ. A rendelet csak a nem szakmai minőségben eljáró 
természetes személyekre alkalmazandó.

Módosítás 716
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „érintett”: azonosított, vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő által 
nagy valószínűséggel alkalmazott 
módszerrel  – különösen egy azonosító 
számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy társadalmi identitására vonatkozó egy 
vagy több tényezőre történő utalás révén –
azonosítható természetes személy. A 
természetes személy nem minősül 
azonosíthatónak, ha az azonosításhoz 
aránytalanul sok idő, erőfeszítés vagy 
anyagi ráfordítás szükséges;

Or. en
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Módosítás 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „érintett”: azonosított, vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy
bármely más, az adatkezelővel 
együttműködő természetes vagy jogi 
személy által nagy valószínűséggel 
alkalmazott módszerrel – 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, aki nem 
szakmai minőségében jár el;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből. A módosítás egyértelművé teszi, hogy ahhoz, hogy 
azonosítani lehessen az érintettet, feltételezni kell az adatkezelővel való kapcsolatot. A 
szakmai minőségben történő fellépés során felhasznált adatok nem kellene, hogy 
beletartozzanak a személyes adatok körébe.

Módosítás 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „érintett”: azonosított vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy 
más természetes vagy jogi személy által
ésszerű módon – különösen egy azonosító 
számra, tartózkodási információra, online 

(1) „érintett”: azonosított vagy
azonosítható természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, az 
adatkezelő vagy más természetes vagy jogi 
személy által nagy valószínűséggel 
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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;

alkalmazott, technikailag rendelkezésre 
álló módszerrel azonosítható, amennyiben 
e módszer alkalmazása nem túlzottan 
költséges, nem túlságosan időigényes, és 
nem igényli bonyolult intézkedések 
megtételét;

Or. pl

Módosítás 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „érintett”: azonosított egyén vagy
háztartás, vagy közvetlen vagy közvetett 
módon az adatkezelő vagy bármely más 
természetes vagy jogi személy által
valószínűleg alkalmazható módszerrel –
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 vagy egyedileg elkülöníthető 
egyén;

Or. en

Indokolás

A háztartási mentesség korlátozása.

Módosítás 720
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont



AM\928599HU.doc 75/160 PE506.145v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „érintett”: azonosított, vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő
rendelkezésére álló módszerrel –
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 –
egyértelműen azonosítható természetes 
személy;

Or. de

Módosítás 721
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „érintett”: azonosított, vagy közvetlen 
vagy közvetett módon az adatkezelő vagy
bármely más természetes vagy jogi 
személy által nagy valószínűséggel 
alkalmazott módszerrel – különösen egy
egyedi azonosítóra, tartózkodási 
információra, online azonosító jelekre vagy 
a személy fizikai, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális, társadalmi
vagy nemi identitására vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó egy vagy több 
tényezőre történő utalás révén –
önmagában vagy kapcsolódó adatokkal 
együtt azonosítható vagy egyedileg 
elkülöníthető természetes személy;

Or. hu

Indokolás

A nemzeti hovatartozás egy sajátos, a lakóhelynél messzebbre mutató kérdés.
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Módosítás 722
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „személyes adat”: az érintettre 
vonatkozó bármely információ;

(2) „személyes adat”: az azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre 
(„érintettre”) vonatkozó bármely 
információ; az azonosítható személy olyan 
személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon azonosítható, különösen egy 
azonosító számra vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre (a 
„személyes azonosítókra”) történő utalás 
révén;

Or. en

Indokolás

A 95/46/EK irányelvből átvett meghatározás.

Módosítás 723
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „személyes adat”: az érintettre 
vonatkozó bármely információ;

(2) „személyes adat”: az azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre 
(„érintettre”) vonatkozó bármely 
információ; az azonosítható személy olyan 
személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon azonosítható, különösen egy 
azonosító számra vagy a személy fizikai, 
fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy társadalmi identitására vonatkozó 
egy vagy több tényezőre történő utalás 
révén;
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Or. de

Indokolás

A 95/46/EK irányelvből átvett meghatározás.

Módosítás 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „személyes adat”: az érintettre 
vonatkozó bármely információ;

(2) „személyes adat”: bármely, kifejezetten
az érintettre vonatkozó adat, akinek a 
személyazonosságát az adatkezelő vagy az 
adatkezelővel együttműködő bármely más 
természetes vagy jogi személy közvetlenül 
vagy közvetve meghatározhatja;

Or. en

Módosítás 725
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „személyes adat”: az érintettre 
vonatkozó bármely információ;

2. „személyes adat”: az érintettre 
vonatkozó bármely információ, 
amennyiben az az érintetthez kapcsolódó 
információként azonosítható; nem 
tekinthetők személyes adatnak azok az 
információk, amelyek nem teszik lehetővé 
az érintett azonosítását, valamint amelyek 
aránytalanul sok idő, erőfeszítés vagy 
anyagi ráfordítás nélkül nem tennék 
lehetővé ezt az azonosítást;

Or. en



PE506.145v01-00 78/160 AM\928599HU.doc

HU

Módosítás 726
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „álnevesített adat”: olyan személyes 
adat, amelyből a személyi azonosítókat 
eltávolították, de amely esetében az e 
személyi azonosítókhoz vezető kapcsolatot 
fenntartják, hogy bárki, akinek 
hozzáférése van a kapcsolat kódjához, az 
érintetthez köthesse az adatokat;

Or. en

Indokolás

Az álnevesített adatok a személyes adatok egy formájaként kerülnek bevezetésre, melyre a 
rendeletben számos különböző szabály vonatkozik.

Módosítás 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „azonosító szám”: jellemzően az 
online térben használt bármely 
numerikus, alfanumerikus vagy hasonló 
kód, kivéve a valamely állami vagy állami 
ellenőrzés alatt álló hatóság által egyéni 
azonosítás céljából a természetes 
személyekhez rendelt kódokat;

Or. en
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Módosítás 728
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „álnév”: olyan egyedi azonosító, 
amely egy adott kontextusra nézve 
specifikus, és amely nem engedi meg 
valamely természetes személy közvetlen 
azonosítását, de valamely érintett egyedi 
elkülönítését lehetővé teszi;

Or. en

Módosítás 729
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „álnevesített adat”: minden olyan 
személyes adat, amelyet úgy módosítottak, 
hogy önmagában nem rendelhető hozzá 
egy érintetthez további adatok 
felhasználása nélkül, amelyekre a hozzá 
nem rendelhetőség biztosítása érdekében 
különálló és elkülöníthető technikai és 
szervezeti ellenőrzések vonatkoznak;

Or. en

Indokolás

Szükség van az „álnevesített adat” meghatározására.

Módosítás 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „álnevesített adat”: bármely olyan 
személyes adat, amelyet úgy gyűjtöttek, 
módosítottak vagy más módon 
feldolgoztak, hogy önmagában –
kiegészítő adatok felhasználása nélkül, 
amelyekre különálló és elkülöníthető 
technikai és szervezeti ellenőrzések 
vonatkoznak, amelyek biztosítják a 
hozzáköthetőség kizárását, illetve azt, 
hogy a hozzáköthetőséghez aránytalanul 
sok időre, költségre és erőfeszítésre legyen 
szükség – ne legyen egyetlen érintetthez 
köthető;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 731
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „anonim adat”: olyan adat, amely 
semmilyen módon nem köthető egyetlen 
érintetthez sem, mert a személyes 
azonosítókra történő hivatkozásokat 
véglegesen és teljes mértékben törölték; az 
anonim adatokat ezért e rendelet nem 
tárgyalja;
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Or. en

Indokolás

Ha a rendelet hivatkozik az anonim adatokra, meg kell adni annak a fogalommeghatározását 
is.

Módosítás 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 733
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „anonim adat” vagy „anonimmá tett 
adat”: olyan személyes adat, amelyet úgy 
módosítottak, hogy az információt ne 
lehessen többé hozzárendelni egy 
azonosítható természetes személyhez;

Or. en
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Indokolás

Szükség van az „anonim adat” fogalommeghatározására.

Módosítás 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „anonim adat”: olyan személyes adat, 
amelyet úgy gyűjtöttek, módosítottak vagy 
más módon feldolgoztak, hogy ne legyen 
egyetlen érintetthez köthető; az anonim 
adatok nem minősülnek személyes 
adatnak;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE és az IMCO bizottság véleményéből.

Módosítás 735
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „kódolt adat”: olyan személyes adat, 
amelyet technológiai védelmi intézkedések 
révén értelmezhetetlenné tettek a 
hozzáférési joggal nem rendelkező 
valamennyi személy számára;

Or. en

Indokolás

Ha a rendelet hivatkozik a kódolt adatokra, meg kell adni annak a fogalommeghatározását is.
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Módosítás 736
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „azonosító szám”: jellemzően az 
online térben használt bármely 
numerikus, alfanumerikus vagy hasonló 
kód, kivéve a valamely állami vagy állami 
ellenőrzés alatt álló hatóság által egyéni 
azonosítás céljából a természetes 
személyekhez rendelt kódokat;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „anonim adat”: olyan személyes adat, 
amelyet úgy gyűjtöttek, módosítottak vagy 
más módon feldolgoztak, hogy ne legyen 
egyetlen érintetthez köthető;

Or. en

Módosítás 738
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. „profilalkotás”: információknak 
valamely érintett személyes adatain vagy 
álnevesített adatokon alapuló gyűjtése, 
csoportosítása és rögzítése, melynek célja 
az egyes érintettek viselkedési mintáinak 
elemzése;

Or. en

Indokolás

Ha a rendelet hivatkozik a profilalkotásra, meg kell adni annak a fogalommeghatározását is.

Módosítás 739
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 740
Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „profilalkotás”: a személyes adatok 
automatizált feldolgozásának bármely 
olyan formája, amelynek célja valamely 
természetes személyhez kapcsolódó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
konkrétabban a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése;

Or. en

Módosítás 741
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „profilalkotás”: a személyes adatok 
automatizált feldolgozásának bármely 
olyan formája, amelynek célja valamely 
természetes személyhez kapcsolódó egyes 
személyes szempontok értékelése, vagy 
konkrétabban a természetes személy 
munkahelyi teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes igényeinek, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése;

Or. en

Módosítás 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „profilalkotás”: a személyes adatok 
automatizált feldolgozásának bármely 
olyan formája, amelynek célja valamely 
természetes személyhez kapcsolódó egyes 
jellegzetességek értékelése, vagy 
konkrétabban a természetes személy 
szakmai teljesítményének, gazdasági 
helyzetének, tartózkodási helyének, 
egészségének, személyes preferenciáinak, 
megbízhatóságának vagy viselkedésének 
elemzése vagy előrejelzése, és/vagy egy 
adott személynek nyújtott szolgáltatás 
vagy az adott személlyel kapcsolatos 
döntés személyre szabása, és amely olyan 
adatfeldolgozást is magában foglalhat, 
melynek célja annak meghatározása, hogy 
a személy mely kategóriá(k)ba sorolható; 

Or. fr

Módosítás 743
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. „biometrikus adat”: az egyén fizikai,
pszichológiai vagy viselkedési jellemzőjére 
vonatkozó bármely adat, mint például az 
arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

Or. fr

Módosítás 744
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 95/46/EK irányelvből átvett meghatározás.

Módosítás 745
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

Hasznosnak tűnik az „adatkezelők” közötti megkülönböztetés, mivel így lehetővé válik 
bizonyos esetekben a sajátos előírások alkalmazása. Az alábbiakban beillesztett közvetett és 
közvetlen adatkezelők az „adatkezelő” átfogó fogalmi körébe tartoznak. Ezekre tehát a 
rendelet általános előírásai vonatkoznak, hacsak nincsen valamilyen konkrétabb előírás.

Módosítás 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az adatkezelő meghatározásának a személyes adatok feldolgozásának céljaira irányuló 
döntésen, semmint az ennek megvalósításához szükséges feltételeken vagy módokon kell 
alapulnia. Az adatfeldolgozás célja feletti ellenőrzés ésszerű kiindulópont a különböző 
feladatköröknek az adatfeldolgozás tárgyáról és céljáról határozó adatkezelők és az 
adatfeldolgozás módjával foglalkozó feldolgozó felek közötti megosztásához.

Módosítás 747
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből. A módosítás célja nem a védelem szintjének 
csökkentése az egyének számára, hanem annak egyértelműsítése, hogy az adatkezelő, nem 
pedig az adatfeldolgozó a felelős. Lásd a 22., 24., 26. és 77. cikkhez fűzött, kapcsolódó 
módosításokat.
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Módosítás 749
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „közvetlen adatkezelő”: olyan 
személy, aki az érintettől személyes 
adatokat gyűjt be vagy más módon 
feldolgoz;

Or. de

Módosítás 750
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) „közvetett adatkezelő”: olyan 
személy, aki az érintettől közvetlenül nem 
gyűjt be vagy más módon nem dolgoz fel 
személyes adatokat;

Or. de

Módosítás 751
Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „közzétevő”: minden olyan 
természetes vagy jogi személy, hatóság, 
szolgálat vagy bármely más szerv, aki vagy 
amely automatizált adatfeldolgozó 
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rendszereket, illetve az adatkezelők és 
-feldolgozók által a személyes adatok 
feldolgozására szánt adatállományokat 
hoz létre, ideértve az érintett személyek 
által használt berendezéseket is;

Or. fr

Módosítás 752
Carmen Romero López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „beépített adatvédelem”: olyan 
adatvédelem, amely a technológia teljes 
életciklusába beágyazódik, az igen korai 
tervezési szakasztól egészen a végső 
telepítésig, alkalmazásig és leszerelésig;

Or. es

Indokolás

Mivel a rendelet hivatkozik a beépített adatvédelem fogalmára, javasoljuk annak 
meghatározását.    

Módosítás 753
Carmen Romero López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) „alapértelmezett adatvédelem": a 
szolgáltatások és a termékek adatvédelmi 
beállításainak oly módon történő 
kialakítása, hogy azok megfeleljenek az 
adatvédelem általános alapelveinek, 
többek között az átláthatóság, az 
adatminimalizálás, a célhoz kötöttség, a 
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sértetlenség, a tárolásminimalizálás, a 
beavatkozási lehetőség és az 
elszámoltathatóság elveinek;

Or. es

Indokolás

Mivel a rendelet hivatkozik az alapértelmezett adatvédelem fogalmára, javasoljuk annak 
meghatározását.    

Módosítás 754
Alexander Alvaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) „harmadik fél”: az a természetes 
vagy jogi személy, hatóság, intézmény 
vagy bármely más szerv, amely nem 
azonos az érintettel, az adatkezelővel, a 
feldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
-feldolgozó közvetlen felügyelete alatt 
felhatalmazást kaptak az adatok 
feldolgozására;

Or. en

Indokolás

A 95/46/EK irányelvből átvett meghatározás.

Módosítás 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) „harmadik fél”: az a természetes 
vagy jogi személy, hatóság, intézmény 
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vagy bármely más szerv, amely nem 
azonos az érintettel, az adatkezelővel, a 
feldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
-feldolgozó közvetlen felügyelete alatt 
felhatalmazást kaptak az adatok 
feldolgozására;

Or. en

Módosítás 756
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok 
feldolgozásához; „egyértelmű megerősítő 
cselekedet” alatt bármely olyan, 
egyértelmű cselekedet értendő, amely 
választás eredménye, és amelynek 
maradéktalan végrehajtása 
szükségképpen adatfeldolgozással jár;

Or. en

Indokolás

Mivel az „egyértelmű megerősítő cselekedet” kifejezés nem elég körülhatárolt, pontosabban 
meg kell határozni azt.

Módosítás 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az 
érintett beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok feldolgozásához;

Or. en

Módosítás 758
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes és tájékozott
kinyilvánítása, akár nyilatkozat, akár 
cselekedet vagy konkrét viselkedés 
formájában, amely a beleegyezés 
igénylésének időpontjában fennálló 
körülmények fényében azt jelenti, hogy az 
érintett beleegyezését jelenti személyes
adatainak feldolgozásához;

Or. en

Módosítás 759
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása – előzetes 
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egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok
feldolgozásához;

szándéknyilatkozat („voluntatis 
declaratio”) –, mellyel az érintett jelzi 
konkrét, tájékozott és egyértelmű
beleegyezését személyes adatainak
feldolgozásához;

Or. en

Módosítás 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes és tájékozott 
kinyilvánítása nyilatkozat vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedet alapján, amellyel az 
érintett beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok feldolgozásához. 
Különösen az információs társadalmi 
szolgáltatásokkal összefüggésben az 
érintett hozzájárulása elektronikus úton is 
beszerezhető;

Or. pl

Módosítás 761
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok egy konkrét cél 
vagy több összeegyeztethető és 
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elválaszthatatlan célkitűzés elérése 
érdekében történő feldolgozásához;

Or. fr

Módosítás 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes és tájékozott 
kinyilvánítása, amellyel az érintett 
beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok feldolgozásához;

Or. en

Indokolás

A szabad, kifejezett és tájékozott beleegyezés előírása elegendő védelmet nyújt az érintett 
számára. Nem világos, mit is jelent gyakorlatban az az előírás, hogy az érintett „nyilatkozat” 
vagy „egyértelmű megerősítő cselekedet” alapján nyilvánítsa ki beleegyezését.

Módosítás 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy 
egyértelmű megerősítő cselekedet alapján, 
amellyel az érintett beleegyezését adja az 
őt érintő személyes adatok egy vagy több 
konkrét célból történő feldolgozásához;
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Or. en

Módosítás 764
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: önkéntes és 
tájékozott módon nyújtott szerződés vagy
az érintett akaratának ily módon történő
kinyilvánítása nyilatkozat vagy egyértelmű 
megerősítő cselekedet alapján, amellyel az 
érintett beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok feldolgozásához;

Or. en

Módosítás 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „az érintett hozzájárulása”: az érintett 
akaratának önkéntes, tájékozott és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az 
érintett beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok feldolgozásához; a 
hallgatás vagy valamely magatartástól 
történő tartózkodás önmagában nem jelzi 
az elfogadást;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.
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Módosítás 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 767
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) „személyes adatok megsértése”: a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítése,
elvesztése, módosítása, jogosulatlan
felfedése vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés;

Or. en

Indokolás

Nincs meggyőző indok annak kinyilvánítására, hogy a személyes adatok megsértése 
mindenképpen a biztonság megsértését jelenti.
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Módosítás 768
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) „személyes adatok megsértése”: a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményező 
jogsértés;

Or. en

Indokolás

A rendelet fő célja az egyének védelme, ezért a személyes adatok megsértésének szűkebb 
meghatározására van szükség.

Módosítás 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) „személyes adatok megsértése”: a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítése,
elvesztése, módosítása, jogosulatlan
felfedése vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés;

Or. en
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Módosítás 770
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) „személyes adatok megsértése”: a 
biztonság olyan megsértése, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, 
amennyiben a szóban forgó személyes 
adatokat nem tették értelmezhetetlenné a 
hozzáférési joggal nem rendelkező 
személyek számára, és amennyiben az 
adatok megsértése súlyosan hátrányosan 
érinti vagy várhatóan súlyosan 
hátrányosan érinti az érintett 
magánéletét;

Or. en

Módosítás 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) „személyes adatok megsértése”: a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott személyes adatok véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítése,
elvesztése, módosítása, jogosulatlan
felfedése vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés;

Or. en
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Módosítás 772
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) „genetikai adat”: valamely azonosított
vagy azonosítható személy öröklött 
jellemzőire vagy azok megváltozására 
vonatkozó, a nukleinsav vizsgálatából 
nyert adat;

Or. en

Indokolás

A „genetikai adat” rendeletjavaslatban javasolt meghatározásának összhangban kell állnia a 
másutt alkalmazott meghatározásokkal, például a „humángenetikai adatok” fogalmának az 
ENSZ humángenetikai adatok védelméről szóló nemzetközi nyilatkozatában szereplő 
meghatározásával. A módosítás összhangban áll a Tanács elnöksége által javasolt, 2012. 
június 22-én közzétett módosításokkal.

Módosítás 773
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) „genetikai adat”: az egyén genetikai
jellemzőire vonatkozó valamennyi olyan
személyes adat, amelyet a születés előtti 
korai fejlődés során örökölt vagy szerzett, 
és amely az érintett személytől vett 
biológiai minta elemzésének – különösen 
kromoszómaelemzés, a 
dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy a 
ribonukleinsav (RNS) vizsgálatának, 
illetve az ezekből nyerhető információkkal 
megegyező információk megszerzését 
lehetővé tevő bármilyen más elem 
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vizsgálatának – eredménye;

Or. en

Indokolás

A meghatározás szükséges pontosítása.

Módosítás 774
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) „genetikai adat”: valamely azonosított
vagy azonosítható személy öröklött 
jellemzőire vagy azok megváltozására 
vonatkozó, a nukleinsav vizsgálatából 
nyert adat;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) „genetikai adat”: egy azonosított vagy
azonosítható személy örökletes jellemzőire 
vagy azok módosulására vonatkozó 
információk;

Or. en
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Indokolás

Nem minden „genetikai adat” tartalmaz elegendő információt egy egyén azonosításához. A 
„genetikai adat” javasolt meghatározását ezért pontosítani kell annak biztosítása érdekében, 
hogy az kizárólag a „személyes adatokra” vonatkozzon. A meghatározást azért is módosítani 
kell, hogy az egyéb, széles körben alkalmazott meghatározásokkal összhangban kifejezetten a 
nukleinsavak elemzéséből nyerhető információkra vonatkozzon. A módosítás összhangban áll 
a Tanács elnöksége által javasolt, 2012. június 22-én közzétett módosításokkal.

Módosítás 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) „genetikai adat”: valamely azonosított
vagy azonosítható személy öröklött 
jellemzőire vagy azok megváltozására 
vonatkozó, a nukleinsav vizsgálatából 
nyert adat;

Or. en

Indokolás

A javasolt meghatározásnak összhangban kell állnia a másutt alkalmazott 
meghatározásokkal, például a „humángenetikai adatok” fogalmának az ENSZ 
humángenetikai adatok védelméről szóló nemzetközi nyilatkozatában szereplő 
meghatározásával.

Módosítás 777
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) „genetikai adat”:  genetikai 
vizsgálatból vagy a genetikai jellemzőkkel 
kapcsolatos genetikai vizsgálathoz 
kapcsolódóan elvégzett genetikai 
elemzésből kinyert adat. A genetikai 
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jellemzők örökölt, illetve a fogantatáskor 
vagy a születést megelőzően szerzett, 
emberhez kapcsolódó információk;

Or. de

Módosítás 778
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „biometrikus adat”: az egyén olyan 
fizikai, pszichológiai vagy viselkedési 
jellemzőjére vonatkozó adat, amely 
lehetővé teszi az egyedi azonosítását, mint 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai 
adat;

(11) „biometrikus adat”: az egyén olyan 
fizikai, pszichológiai vagy viselkedési 
jellemzőjére vonatkozó személyes adat, 
amely lehetővé teszi az egyedi 
azonosítását, mint például az arckép vagy a 
daktiloszkópiai adat;

Or. en

Indokolás

Nyelvi pontosítás.

Módosítás 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „biometrikus adat”: az egyén olyan 
fizikai, pszichológiai vagy viselkedési 
jellemzőjére vonatkozó adat, amely 
lehetővé teszi az egyedi azonosítását, mint 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai 
adat;

(11) „biometrikus adat”: az egyén olyan 
fizikai, pszichológiai vagy viselkedési 
jellemzőjére vonatkozó személyes adat, 
amely lehetővé teszi az egyedi 
azonosítását, mint például az arckép vagy a 
daktiloszkópiai adat;

Or. en
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Módosítás 780
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „biometrikus adat”: az egyén olyan 
fizikai, pszichológiai vagy viselkedési 
jellemzőjére vonatkozó adat, amely 
lehetővé teszi az egyedi azonosítását, mint 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai 
adat;

(11) „biometrikus adat”: az egyén olyan 
fizikai, pszichológiai vagy viselkedési 
jellemzőjére vonatkozó adat, amely 
lehetővé teszi az egyedi azonosítását, mint 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai 
adat, az aláírás kivételével;

Or. de

Módosítás 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „egészségügyi adat”: minden olyan 
adat, amely az érintett testi vagy pszichikai 
egészségi állapotára vagy az érintettnek 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásra 
vonatkozik;

(12) „egészségügyi adat”: minden olyan
személyes adat, amely az érintett testi vagy 
pszichikai egészségi állapotára vagy az 
érintettnek nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásra vonatkozik;

Or. en

Módosítás 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „egészségügyi adat”: minden olyan (12) „egészségügyi adat”: minden olyan
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adat, amely az érintett testi vagy pszichikai 
egészségi állapotára vagy az érintettnek 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásra 
vonatkozik;

személyes adat, amely az érintett testi vagy 
pszichikai egészségi állapotára vagy az 
érintettnek nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásra vonatkozik;

Or. en

Módosítás 783
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „egészségügyi adat”: minden olyan 
adat, amely az érintett testi vagy pszichikai 
egészségi állapotára vagy az érintettnek 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásra
vonatkozik;

(12) „egészségügyi adat”: minden olyan 
adat, amely közvetlenül az érintett testi 
vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozik;

Or. en

Módosítás 784
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) „fő szervezet”: az adatkezelő 
vonatkozásában a letelepedés azon helye az 
Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket 
meghozzák; azokban az esetekben, amikor 
nem egyértelmű, hogy hol hozzák az 
adatok feldolgozásának céljaira, 
feltételeire és módjaira vonatkozó fő 
döntéseket, az adatkezelő székhelye az 
irányadó; amennyiben a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket nem az 
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vonatkozásában a „fő szervezet” a központi 
ügyvezetés helye az Unióban;

Unióban hozzák meg, a fő szervezet az a 
hely, ahol az Unióban létrehozott 
adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. A feldolgozó 
vonatkozásában a „fő szervezet” a központi 
ügyvezetés helye az Unióban;

Or. en

Indokolás

A kötelező erejű vállalati szabályokkal kapcsolatos koncepcióhoz hasonló megoldás.

Módosítás 785
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) „fő szervezet”: az adatkezelő 
vonatkozásában a letelepedés azon helye az 
Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket 
meghozzák; amennyiben a személyes 
adatok feldolgozásának céljaira, feltételeire 
és módjaira vonatkozó fő döntéseket nem 
az Unióban hozzák meg, a fő szervezet az a 
hely, ahol az Unióban létrehozott 
adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. A feldolgozó 
vonatkozásában a „fő szervezet” a központi 
ügyvezetés helye az Unióban, és 
amennyiben annak nincsen központi 
ügyvezetése az Unióban, a fő szervezet az 
a hely, ahol a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. Azon természetes 
vagy jogi személyek, hatóságok, 
ügynökségek vagy egyéb szervek esetében, 
amelyek adatkezelőként és 
adatfeldolgozóként egyaránt 
tevékenykednek, a „fő szervezet” az 
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adatkezelői minőségükben meghatározott 
fő szervezet helye.

Or. en

Indokolás

Ezzel a módosítással megvalósul a fő szervezet meghatározási módjának szükséges további 
pontosítása.

Módosítás 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) „fő szervezet”: az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó által a következő átlátható 
és objektív kritériumok alapján 
meghatározott hely: a vállalatcsoport 
európai székhelye, illetve a csoport azon 
vállalatának helye, amelyre adatvédelmi 
felelősségi köröket ruháztak, illetve annak 
a vállalatnak a helye, amely (a 
vállalatvezetési funkció, adminisztratív 
képesség stb. tekintetében) a legjobb 
helyzetben van ahhoz, hogy végrehajtsa az 
e rendeletben meghatározott szabályokat, 
illetve az a hely, ahol a regionális csoport 
számára az adatfeldolgozás célját érintő fő 
döntéseket meghozzák;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből. A kötelező erejű vállalati szabályok esetében e 
kritériumokat használják a megfelelő adatvédelmi hatóság meghatározására, ezért azok 
bizonyítottan alkalmasak.
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Módosítás 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) „fő szervezet”: az adatkezelő 
vonatkozásában a letelepedés azon helye az 
Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket 
meghozzák; amennyiben a személyes 
adatok feldolgozásának céljaira, feltételeire 
és módjaira vonatkozó fő döntéseket nem 
az Unióban hozzák meg, a fő szervezet az a 
hely, ahol az Unióban létrehozott 
adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. A fő feldolgozási 
tevékenységek meghatározása érdekében 
olyan tényszerű elemeket kell figyelembe 
venni, mint az adatszerverek fizikai helye, 
a fő feldolgozási tevékenységek 
központosítása vagy egy konkrét szervezet 
domináns hatása. A feldolgozó 
vonatkozásában a „fő szervezet” a központi 
ügyvezetés helye az Unióban;

Or. en

Módosítás 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „fő szervezet”: az adatkezelő 
vonatkozásában a letelepedés azon helye az 
Unióban, ahol a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket 
meghozzák; amennyiben a személyes 

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

azon vállalat székhelyét kell figyelembe 
venni, amely az adatvédelmi politika 
tekintetében domináns helyzetben van a 
csoport többi tagjával szemben.
Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozásának céljaira, feltételeire és 
módjaira vonatkozó fő döntéseket nem az 
Unióban hozzák meg, a fő szervezet az a 
hely, ahol az Unióban létrehozott 
adatkezelő tevékenységeivel 
összefüggésben a fő feldolgozási 
tevékenységeket végzik. Az 
adatfeldolgozóra ugyanezek a szabályok 
vonatkoznak. Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó tájékoztatja az illetékes 
hatóságot a „fő szervezet” kijelöléséről;

Or. en

Módosítás 789
Agustín Díaz de Mera Gacía Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) „fõ szervezet”: az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó vonatkozásában egyaránt, 
az Unióban található hivatalos székhely, 
amennyiben itt hozzák az intézményre, 
vállalkozásra vagy vállalkozáscsoportra
vonatkozó fő döntéseket, vagy ettől eltérő 
esetben ez utóbbi hely;

Or. es



AM\928599HU.doc 111/160 PE506.145v01-00

HU

Indokolás

A javaslat a „fő szervezet” meghatározását a „személyes adatok feldolgozásának céljaira, 
feltételeire és módjaira vonatkozó fő döntésekhez” köti. Egyrészt ez meglehetősen 
megbízhatatlan kritérium, másrészről egy szervezet neuralgikus pontja nem minden esetben 
kapcsolódik a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos úgynevezett „fő döntések” 
folyamatához, ami azt jelenti, hogy megbízhatóbb, ha a szervezet döntéshozatali központját 
használjuk kritériumként.       

Módosítás 790
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) „illetékes felügyelő hatóság”: az 
adatkezelő felügyeletéért az 51. cikk (2), 
(3) és (4) bekezdésével összhangban 
kizárólagos felelősséggel tartozó felügyelő 
hatóság;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) „illetékes felügyelő hatóság”: az 
adatkezelő felügyeletéért az 51. cikk (2), 
(3) és (4) bekezdésével összhangban 
kizárólagos felelősséggel tartozó felügyelő  
hatóság;

Or. en
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Módosítás 792
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „képviselő”: az az Unióban 
letelepedett természetes vagy jogi személy, 
aki, illetve amely az adatkezelő kifejezett 
szándékának megfelelően tevékenykedik, 
és akit, illetve amelyet az adatkezelőre e 
rendelet értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában a felügyelő hatóság vagy 
az Unió más szerve az adatkezelő helyett 
megkeres;

(14) „képviselő”: az az Unióban 
letelepedett és az adatkezelő által 
kifejezetten megjelölt természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az adatkezelő
helyett tevékenykedik az adatkezelőre e 
rendelet értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában;

Or. en

Indokolás

A képviselő az adatkezelő nevében jár el. Ezért a felügyelő hatóság vonatkozásában továbbra 
is az adatkezelő lesz a felelős szerv.

Módosítás 793
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „képviselő”: az az Unióban 
letelepedett természetes vagy jogi személy, 
aki, illetve amely az adatkezelő kifejezett 
szándékának megfelelően tevékenykedik, 
és akit, illetve amelyet az adatkezelőre e 
rendelet értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában a felügyelő hatóság vagy 
az Unió más szerve az adatkezelő helyett 
megkeres;

(14) „képviselő”: az az Unióban 
letelepedett természetes vagy jogi személy, 
aki, illetve amely az adatkezelő kifejezett 
szándékának megfelelően tevékenykedik, 
és akit, illetve amelyet az adatkezelőre e 
rendelet értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában az illetékes felügyelő 
hatóság vagy az Unió más szerve az
adatkezelő helyett megkeres;

Or. en
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Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „képviselő”: az az Unióban 
letelepedett természetes vagy jogi személy, 
aki, illetve amely az adatkezelő kifejezett 
szándékának megfelelően tevékenykedik, 
és akit, illetve amelyet az adatkezelőre e 
rendelet értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában a felügyelő hatóság vagy 
az Unió más szerve az adatkezelő helyett 
megkeres;

(14) „képviselő”: az az Unióban 
letelepedett és az adatkezelő által 
kifejezetten megjelölt egyedüli természetes 
vagy jogi személy, aki, illetve amely az 
adatkezelő helyett tevékenykedik, és akit, 
illetve amelyet az adatkezelőre e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában az illetékes felügyelő 
hatóság megkereshet;

Or. en

Módosítás 795
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „kötelező erejű vállalati szabályok”: 
az Unió valamelyik tagállamában 
letelepedett adatkezelő vagy feldolgozó 
által kidolgozott személyesadat-védelmi 
politikák a személyes adatok adatkezelő 
vagy feldolgozó részére, 
vállalkozáscsoporton belüli, egy vagy több 
harmadik államba történő továbbítása vagy 
továbbítássorozata tekintetében;

(17) „kötelező erejű vállalati szabályok”: 
az Unió valamelyik tagállamában 
letelepedett adatkezelő vagy feldolgozó 
által kidolgozott személyesadat-védelmi 
politikák a személyes adatok adatkezelő 
vagy feldolgozó részére, 
vállalkozáscsoporton belüli, egy vagy több 
harmadik államba történő továbbítása vagy 
továbbítássorozata tekintetében, az Unión 
belül vagy kívül;
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Or. en

Módosítás 796
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „gyermek”: bármely 18 évesnél 
fiatalabb személy;

(18) „gyermek”: bármely 14 évesnél 
fiatalabb személy;

Or. en

Indokolás

A 18 éves korhatár a tagállamok jogszabályai tekintetében nem tükrözi az európai valóságot.

Módosítás 797
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „gyermek”: bármely 18 évesnél 
fiatalabb személy;

(18) „gyermek”: bármely 13 évesnél 
fiatalabb személy;

Or. en

Módosítás 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „gyermek”: bármely 18 évesnél 
fiatalabb személy;

(18) „gyermek”: bármely 13 évesnél 
fiatalabb személy;
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Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás egy szabályozási eszközön belül két különböző életkort határoz meg 
anélkül, hogy világosan ismertetné az egyes korcsoportokra alkalmazandó követelményeket és 
körülményeket. Egyetlen egyértelmű korlátozásra van szükség, amely tiltja a 13 évesnél 
fiatalabb személyek személyes adatainak szülői beleegyezés nélkül történő feldolgozását 
függetlenül attól, hogy az adatfeldolgozás melyik ágazatban történik.

Módosítás 799
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „gyermek”: bármely 18 évesnél 
fiatalabb személy;

(18) „kiskorú”: bármely 18 évesnél 
fiatalabb személy;

Or. en

Módosítás 800
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) „archiválási szolgálatok”: azok a 
közhatóságok, közszolgáltatók vagy jogi 
személyek, akiknek vagy amelyeknek az 
Unió vagy az érintett tagállam 
jogszabályaival összhangban fő vagy 
kötelező feladatuk, hogy a köz érdekében 
az információkat összegyűjtsék, 
megőrizzék, osztályozzák és továbbítsák, 
valamint az adattárakat működtessék, 
különös tekintettel a természetes vagy jogi 
személyek jogai igazolhatóságának 
céljára, vagy a történeti, statisztikai vagy 
tudományos kutatás érdekében;
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Or. fr

Indokolás

Szükséges megadni az – eltéréssel érintett – archiválási szolgálatok meghatározását, 
tekintettel szerepükre az egyéni és a kollektív emlékezet megőrzésében.

Módosítás 801
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) „felügyelő hatóság”: a tagállam által a 
46. cikk értelmében létrehozott hatóság.

(19) A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Módosítás 802
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) „felügyelő hatóság”: a tagállam által a 
46. cikk értelmében létrehozott hatóság.

(19) A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

Csak a német változatot érinti.

Módosítás 803
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) „pénzügyi bűncselekmény”: a 
szervezett bűnözéssel, védelmi zsarolással, 
terrorizmussal, a terrorizmus 
finanszírozásával, 
emberkereskedelemmel, 
embercsempészettel, szexuális 
kizsákmányolással, kábítószer-
kereskedelemmel és pszichotróp anyagok 
kereskedelmével, illegális 
fegyverkereskedelemmel, lopott áruk 
kereskedelmével, korrupcióval, 
megvesztegetéssel, csalással, 
pénzhamisítással, termékhamisítással és 
termékkalózkodással, környezetvédelmi 
bűncselekményekkel, emberrablással, 
illegális fogva tartással és túszejtéssel, 
rablással, lopással, csempészettel, 
adózással kapcsolatos 
bűncselekményekkel, zsarolással, 
hamisítással, kalózkodással, bennfentes 
kereskedelemmel és piaci manipulációval 
kapcsolatos bűncselekmények.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 804
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) „adatvédelmi tisztviselő”: az a 
természetes vagy jogi személy, vagy 
szakemberekből álló csoport, aki vagy 
amely rendelkezik az e rendeletből 
következő és benne meghatározott 
feladatok ellátásához szükséges szakmai 
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tapasztalattal és szakértelemmel, és akit 
vagy amelyet az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó alkalmaz vagy kijelöl.

Or. en

Módosítás 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) „pénzügyi bűncselekmény”: a 
szervezett bűnözéssel, védelmi zsarolással, 
terrorizmussal, a terrorizmus 
finanszírozásával, 
emberkereskedelemmel, 
embercsempészettel, szexuális 
kizsákmányolással, kábítószer-
kereskedelemmel és pszichotróp anyagok 
kereskedelmével, illegális 
fegyverkereskedelemmel, lopott áruk 
kereskedelmével, korrupcióval, 
megvesztegetéssel, csalással, 
pénzhamisítással, termékhamisítással és 
termékkalózkodással, környezetvédelmi 
bűncselekményekkel, emberrablással, 
illegális fogva tartással és túszejtéssel, 
rablással, lopással, csempészettel, 
adózással kapcsolatos 
bűncselekményekkel, zsarolással, 
hamisítással, kalózkodással, bennfentes 
kereskedelemmel és piaci manipulációval 
kapcsolatos bűncselekmények.

Or. en

Módosítás 806
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) „felhőalapú szolgáltatás”: 
adatfeldolgozási vagy adattárolási 
szolgáltatások nyújtása a nyilvánosság 
számára távoli osztott erőforrások 
elektronikus kommunikációs hálózaton 
történő igénybevétele révén;

Or. en

Módosítás 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) „zárolás”: tárolt személyes adatok 
megjelölése további feldolgozásuk 
korlátozása céljából;

Or. de

Indokolás

A 17. és 19. cikkhez fűzött módosításoknak megfelelően – egyebek mellett – szükség van a 
kifejezés meghatározására.

Módosítás 808
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) „anonimizálás”: a személyes adatok 
olyan módon történő átalakítása, amely az 
érintettre vonatkozó valamennyi adat 
esetében lehetetlenné teszi, hogy azok 
összekapcsolhatók legyenek egy 
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meghatározott vagy azonosítható 
természetes személlyel, vagy az 
összekapcsolás csak aránytalanul nagy 
idő-, költség- és munkaráfordítás árán 
lehetséges;

Or. de

Módosítás 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Indokolás

Mivel a rendelet hatálya egyáltalán nem terjed ki a hivatalos statisztikákra és a választói 
névjegyzékekre, meg kell adni ezek meghatározását. 

Módosítás 810
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) „törlés”: a tárolt személyes adatok 
felismerhetetlenné tétele;

Or. de
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Indokolás

A 17. cikkhez kapcsolódóan szükség van a meghatározásra.

Módosítás 811
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) „pszeudonomizálás”: a név és az 
azonosításra alkalmas egyéb adatok jellel 
történő helyettesítése az érintett 
azonosíthatóságának megelőzése vagy az 
azonosíthatóság súlyos akadályozása 
céljából;

Or. de

Módosítás 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) „választói névjegyzék”: a szavazásra 
jogosultak személyes adataira és 
lakóhelyére vonatkozó információk;

Or. es

Indokolás

Mivel a rendelet hatálya egyáltalán nem terjed ki a hivatalos statisztikákra és a választói 
névjegyzékekre, meg kell adni ezek meghatározását. 

Módosítás 813
Ewald Stadler
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19c) „harmadik fél”: az érintett, az 
adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
közvetlen felügyelete alatt az adatok 
feldolgozására felhatalmazott személyek 
kivételével bármely természetes vagy jogi 
személy, hatóság, intézmény vagy egyéb 
szervezet;

Or. de

Módosítás 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Indokolás

A 8. cikk (1) bekezdésének helyes és megbízható végrehajtása érdekében szükség van az 
„információs társadalommal összefüggő szolgáltatások” meghatározására.
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Módosítás 815
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A személyes adatok: A személyes adatok:

Or. en

Módosítás 816
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 817
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) feldolgozását jogszerűen, tisztességesen 
és átlátható módon kell végezni;

Or. de
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Módosítás 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen;

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
összeegyeztethetetlen módon;

Or. en

Módosítás 819
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen;

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen, mivel a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének eredeti céljával, a 
feldolgozásnak a 6. cikk (1) bekezdése a)–
f) pontjai közül legalább az egyikkel 
összhangban levő jogalappal kell 
rendelkeznie, valamint meg kell felelnie e 
rendelet valamennyi egyéb 
rendelkezésének is;

Or. en

Módosítás 820
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

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

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen;

b) gyűjtése csak meghatározott, világos és 
törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen;

Or. en

Módosítás 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen;

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen; az adatok további, 
egészségügyi, történelmi, statisztikai vagy 
tudományos célú feldolgozása nem 
tekintendő összeférhetetlennek, feltéve, 
hogy megfelel a 81. vagy a 83. cikk 
szerinti feltételeknek;

Or. en

Indokolás

Önmagáért beszél.

Módosítás 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
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feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen;

feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen, illetve feldolgozásukat a 
céllal arányos módon kell végezni (célhoz 
kötöttség);

Or. en

Módosítás 823
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen;

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű 
és törvényes célból történhet, és további 
feldolgozásuk nem végezhető e célokkal 
ellentétesen; az archiválási szolgálatok 
által a tagállam jogszabályaival 
összhangban végzett további feldolgozás 
az említett célokkal összeférőnek 
tekintendő és kiterjed rá a 83a. cikk 
rendelkezéseinek hatálya;

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja különösen az archívumokra alkalmazandó intézkedések hatályának 
pontosítása – tekintettel igen sajátos jellegükre –, az archiválási szolgálatok által a tagállami 
jogszabályokkal összhangban végzett feldolgozásra való kifejezett utalás révén.

Módosítás 824
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
szükséges legkisebb mértéket, és csak 

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

Or. en

Módosítás 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 826
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) megfelelőek, relevánsak, és nem 
haladják meg a feldolgozás céljához 
szükséges legkisebb mértéket,

Or. de
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Módosítás 827
Salvatore Iacolino

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az adatok feldolgozását arányos mértékben kell végezni, és lehetővé kell tenni  az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó számára, hogy munkájukat maradéktalanul elvégezhessék.

Módosítás 828
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.
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Módosítás 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 831
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont



PE506.145v01-00 130/160 AM\928599HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 832
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

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

Or. en

Módosítás 833
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

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

Or. en
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Indokolás

Egészségügyi célokra lehetővé kell tenni a személyes adatok hosszabb időre történő tárolását, 
a 81. cikkben rögzített feltételeknek megfelelően, annak érdekében, hogy valamennyi 
megfelelő adat rendelkezésre álljon ahhoz, hogy az érintett a legmegfelelőbb kezelésben 
részesüljön.

Módosítás 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

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

Or. en

Módosítás 836
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
személyes adatok további tárolására csak 

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

adatok további tárolására csak annyiban 
kerülhet sor, amennyiben az adatokat 
kizárólag történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célból, a 83. cikk 
szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

Or. en

Módosítás 837
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

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

Or. en

Módosítás 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és 
amennyiben időszakos felülvizsgálatot 
végeznek a tárolás további 
szükségességének vizsgálata érdekében;

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

Or. es

Módosítás 839
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és csak addig, 
amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy a
további tárolás szükségtelen; a személyes 
adatok hosszabb időn át is tárolhatók 
mindaddig, amíg az archiválási 
szolgálatok azokat – a tagállami 
jogszabályoknak megfelelően és a 83a. 
cikkben rögzített feltételek tiszteletben 
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tartásával – feldolgozzák;

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja különösen az archívumokra alkalmazandó intézkedések hatályának 
pontosítása – tekintettel igen sajátos jellegükre –, az archiválási szolgálatok által a tagállami 
jogszabályokkal összhangban végzett feldolgozásra való kifejezett utalás révén.

Módosítás 840
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
személyes adatok további tárolására csak 
annyiban kerülhet sor, amennyiben az 
adatokat kizárólag történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célból, a 83. 
cikk szerinti szabályokkal és feltételekkel 
összhangban dolgozzák fel, és amennyiben 
időszakos felülvizsgálatot végeznek a 
tárolás további szükségességének 
vizsgálata érdekében;

e) tárolásának olyan formában kell 
történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak az adatok feldolgozása céljainak 
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok hosszabb időn át is 
tárolhatók, amennyiben a megőrzésre 
vonatkozó hivatalos szabályozás ezt előírja 
vagy amennyiben az adatokat kizárólag 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
kutatási célból, a 83. cikk szerinti 
szabályokkal és feltételekkel összhangban 
dolgozzák fel, és amennyiben időszakos 
felülvizsgálatot végeznek a tárolás további 
szükségességének vizsgálata érdekében;

Or. de

Módosítás 841
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) védelmét megfelelő technikai vagy 
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szervezeti intézkedések révén kell 
biztosítani az engedély nélküli vagy 
jogellenes feldolgozás, valamint a véletlen 
adatvesztés, -megsemmisülés vagy -
károsodás ellen;

Or. en

Indokolás

Hasznos járulékos elv.

Módosítás 842
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) EGT-n kívüli feldolgozása esetén 
megfelelő védőintézkedések tehetők. Az 
ilyenfajta feldolgozás az adatkezelő 
felelősségi körébe tartozik.

Or. en

Indokolás

Hasznos járulékos elv.

Módosítás 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. es

Indokolás

Az adatkezelő felelőssége és felelősségre vonhatósága önmagában véve nem alapelve, hanem 
sokkal inkább következménye az adatok feldolgozásának. A személyes adatokat feldolgozó 
személyeknek munkájukat az általánosan elfogadott alapelvekkel összhangban kell végezniük, 
és felelősséggel kell tartozniuk mindazon rossz feldolgozási gyakorlatokért, amelyek nem 
felelnek meg teljes egészükben a hatályos jogszabályoknak, vagy bármely más okból az 
érintett vagy harmadik felek kárára vagy sérelmére lehetnek. Az adatfeldolgozás rendszerének 
jogalapja az első tényező (a lényeges alapelvek), amely több specifikusan kialakított elvre 
épül; a második tényező egy általános jogi alapelv következménye, és ezért a megfelelő 
szöveghelyen – ebben az esetben a VIII. fejezetben – utalni kell rá.  

Módosítás 844
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) feldolgozása az adatkezelő felelősségére 
történik, akinek a vonatkozó feldolgozási 
műveletek tekintetében képesnek kell 
lennie arra, hogy biztosítsa és igazolja 
azoknak az e rendelet rendelkezéseivel 
való összhangját.

Or. en

Indokolás

Az adatfeldolgozó vagy az adatkezelő a felelős azért, hogy kérésre igazolni tudja a 
megfelelőséget.

Módosítás 845
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

történik, akinek biztosítania, és ha előírják 
számára, az 51. cikk (2) bekezdése szerint 
illetékes felügyelő hatóság felé igazolnia 
kell az adatkezelő általi adatfeldolgozás e 
rendelet rendelkezéseivel való összhangját.

Or. en

Módosítás 846
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 847
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 848
Ewald Stadler
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a személyes adatok csak akkor és 
addig dolgozhatók fel, amikor és ameddig 
e célok nem érhetők el olyan információ 
(például pszeudonomizált vagy 
anonimizált adatok) feldolgozásával, 
amely nem vonatkozik személyes 
adatokra;

Or. de

Módosítás 849
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyes adatok feldolgozását oly 
módon kell megszervezni és elvégezni, 
amely biztosítja az (1) bekezdésben 
említett elveknek való megfelelést;

Or. en

Módosítás 850
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A keretek vonatkozásában

Az adatfeldolgozókkal együttműködő 
adatkezelők megfelelő technikai és 
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szervezeti intézkedéseket tesznek, illetve 
eljárásokat végeznek az adatfeldolgozás 
kereteire vonatkozóan, különösen amikor:
a) a személyes adatok feldolgozására 
termék vagy szolgáltatás teljesítésének 
keretében kerül sor;
b) a személyes adatok feldolgozására 
kizárólag csalások megelőzésének 
keretében kerül sor, vagy határozottan 
szükséges a hálózat- és 
információbiztonság, valamint a 
kapcsolódó szolgáltatások biztonságának 
garantálásához;
c) a személyes adatok feldolgozására 
olyan jogi, szabályozási vagy bűnüldözési 
kötelezettségek keretében kerül sor, 
amelyek alanya az Unióban az adatkezelő;
d) a személyes adatok feldolgozására 
olyan belső eljárások keretében kerül sor, 
mint számviteli és kontrollingműveletek 
vagy az adatok vállalkozások közötti 
továbbítása;
e) a személyes adatok feldolgozására 
sajtóbeli, művészeti vagy irodalmi 
kifejezés keretében kerül sor;
f) a személyes adatok feldolgozására 
történeti, statisztikai és tudományos 
kutatási keretben kerül sor;
g) a személyes adatok feldolgozására 
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan kerül sor;
h) a személyes adatok feldolgozására 
egészségügyi keretben kerül sor.

Or. en

Indokolás

Ugyanazon személyes adatok különböző jelentőségre tehetnek szert a feldolgozási keret vagy 
a feldolgozás jelentette kockázatok függvényében. Egy érintett címének elvesztése különböző 
jelentőséggel bírhat akkor, ha egy kiskereskedő vesztette el, aki a címet az áru továbbítása 
céljából birtokolta, és akkor, ha egy onkológus, akinek a címre a számla kiállításához volt 
szüksége.
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Módosítás 851
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
A kockázatok vonatkozásában

Az adatkezelők megfelelő technikai és 
szervezeti intézkedéseket tesznek, illetve 
eljárásokat végeznek az adatfeldolgozás 
kockázataira vonatkozóan, különösen 
amikor:
a) bármely egymást követő 12 hónap 
során több mint 5000 érintett személyes 
adatainak feldolgozására kerül sor;
b) a 9. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott különleges kategóriájú 
adatok feldolgozására kerül sor;
c) gyermekek személyes adatainak 
feldolgozására kerül sor;
d) nem kizárólag pszeudonomizált adatok 
feldolgozására kerül sor;
e) a feldolgozási műveletek az érintett 
személyes adatai vagy magánélete 
tekintetében kárt – személyazonosság-
lopást, pénzügyi vagy fizikai károkozást, 
súlyos sértést vagy hírnévrontást –
okozhatnak;
f) a 4. cikk (1) bekezdésének 2d) (új) 
pontja szerinti módszeres és átfogó 
értékelésre kerül sor;
g) a szexuális életre, egészségre, fajra 
vagy etnikai származásra vagy 
egészségügyi ellátás nyújtására, 
járványügyi kutatásokra vagy mentális 
vagy fertőző betegségekre irányuló 
felmérésekre vonatkozó információk 
feldolgozását végzik, amennyiben az 
adatok feldolgozására meghatározott 
egyénekre széles körben vonatkozó 
intézkedések vagy döntések meghozatala 
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érdekében kerül sor;
h) a nyilvánosság számára hozzáférhető 
területek nyomon követésére kerül sor, 
különösen optikai-elektronikus eszközök 
nagyarányú alkalmazásával 
(videomegfigyelés);
i) genetikai vagy biometrikus adatokra 
vonatkozó széleskörű nyilvántartási 
rendszerekben tárolt személyes adatok 
feldolgozására kerül sor;
j) a feldolgozási műveletekre vonatkozóan 
a 34. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
értelmében konzultálni kell a felügyelő 
hatósággal.

Or. en

Indokolás

Ugyanazon személyes adatok különböző jelentőségre tehetnek szert a feldolgozási keret vagy 
a feldolgozás jelentette kockázatok függvényében. Egy érintett címének elvesztése különböző 
jelentőséggel bírhat akkor, ha egy kiskereskedő vesztette el, aki a címet az áru továbbítása 
céljából birtokolta, és akkor, ha egy onkológus, akinek a címre a számla kiállításához volt 
szüksége.

Módosítás 852
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
5 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. cikk
A közvetlen azonosítást lehetővé nem tevő 

adatfeldolgozás
(1) Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy közvetlenül 
azonosítson egy természetes személyt, az 
adatkezelő nem köteles kiegészítő 
információkat beszerezni annak 
érdekében, hogy pusztán azért közvetlenül 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen 
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e rendelet valamely rendelkezésének.
(2) Amennyiben az adatkezelő amiatt nem 
képes eleget tenni e rendelet valamely 
rendelkezésének, mert az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé 
egy természetes személy közvetlen 
azonosítását, az adatkezelő nem köteles e 
rendelet érintett rendelkezését teljesíteni.

Or. en

Indokolás

A 10. cikk áthelyezése, pl. a pszeudonomizált adatok feldolgozását támogató további 
módosításokkal.

Módosítás 853
Birgit Sipper, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az érintettnek tudomással kell bírnia a célról. Hozzájárulás pedig csak egy konkrét célhoz 
adható.

Módosítás 854
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

alapuló hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő feldolgozásához;

Or. en

Módosítás 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az érintett a 7. cikkben meghatározott 
formában hozzájárulását adta személyes 
adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő feldolgozásához;

Or. en

Módosítás 856
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás olyan szerződés 
teljesítéséhez szükséges, amelyben az 
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges;

b) az adatfeldolgozás olyan szerződés vagy 
kollektív bérmegállapodásokhoz és üzemi 
megállapodásokhoz hasonló kollektív 
szerződések teljesítéséhez vagy
végrehajtásához szükséges, amelyben az 
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges;

Or. en

Indokolás

A kollektív szerződések Németországban egyenértékűek az állami jogszabályokkal, így szintén 
képezhetik jogszerű adatfeldolgozás alapját.
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Módosítás 857
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó (ideértve a felügyelő hatóság 
támasztotta követelményeket is) hazai 
vagy nemzetközi jogi vagy szerződéses, 
uniós vagy tagállami jogszabályon, egyéb 
szabályozáson, iránymutatáson, iparági 
gyakorlaton alapuló kötelezettség 
teljesítéséhez, vagy felügyelő hatóság által 
támasztott követelmény vagy más jogi 
rendelkezés teljesítése érdekében
szükséges;

Or. en

Indokolás

Részbeni átvétel az ITRE bizottság véleményéből. E rendelkezésnek a hazai pénzügyi 
szabályozásra és a magatartási kódexekre is ki kell terjednie.

Módosítás 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozásra kizárólag az 5a. 
cikk (2), (3) vagy (6) bekezdésében 
meghatározottak keretében, a 83. cikkel 
összhangban kerül sor;

Or. en
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Indokolás

A cikk módosítása az 5a. (új) és 5b. (új) cikkekben meghatározott kereteknek és kockázati 
elveknek megfelelően.

Módosítás 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó hazai vagy nemzetközi jogi 
kötelezettség, egyéb szabályozás, 
iránymutatás, ipari gyakorlat, többek 
között a felügyelő hatóságok 
követelményei teljesítéséhez szükséges;

Or. en

Indokolás

E rendelkezésnek a hazai pénzügyi szabályozásra és a magatartási kódexekre is ki kell 
terjednie.

Módosítás 860
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre vagy 
arra a vállalkozói csoportra, illetve a 
csoport bármely más tagjára vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 
amelynek az adatkezelő is tagja;

Or. en
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Módosítás 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jog gyakorlásához vagy jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

Or. en

Módosítás 862
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó hazai vagy nemzetközi jogi 
kötelezettség vagy egyéb szabályozás vagy 
ipari gyakorlat teljesítéséhez szükséges;

Or. en

Indokolás

A pénzügyi vagy más, szabályozásból eredő követelmények teljesítése megfelelő indok az 
adatok feldolgozására.

Módosítás 863
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó – uniós vagy tagállami 
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szükséges; jogszabályon alapuló – jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges;

Or. de

Indokolás

Így összhang teremtődik a 96/46/EK irányelv 7. cikkének c) pontjában szereplő jelenlegi 
megfogalmazással és az angol változattal („legal obligation”). A [baloldali hasábban 
szereplő] német „gesetzlichen” („törvényi”) kifejezés azt vonja maga után, hogy a személyes 
adatok feldolgozásával összefüggő követelményekre vonatkozó rendelkezéseknek „törvényen” 
kell alapulniuk, ami túlságosan szűkítő értelmű. Olyan módosításra van szükség, amelyből 
kiderül, hogy ilyesfajta kötelezettség bármelyik jogrend alapján keletkezhet.

Módosítás 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre vagy 
arra a vállalatcsoportra, illetve a 
vállalatcsoport bármely más tagjára 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges, amelynek az adatkezelő is 
tagja;

Or. fr

Módosítás 865
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatkezelőre vonatkozó törvény vagy 
más jogi rendelkezés előírja vagy 
megengedi az adatfeldolgozást;

Or. de
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Módosítás 866
Salvatore Iacolino

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges;

c) az adatfeldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges, beleértve a biztonsági okokból 
vagy bűncselekmények megelőzése és 
felderítése érdekében végzett 
tevékenységeket;

Or. it

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a biztonsági és bűnmegelőzési 
intézkedéseket be kell vonni az adatfeldolgozás jogszerű indokai közé.

Módosítás 867
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az adatfeldolgozás a hálózati és 
informatikai biztonság biztosításához 
szükséges;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

da) az adatfeldolgozás a hálózati és 
informatikai biztonság biztosításához 
szükséges;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás belefoglalja a szövegbe a (39) preambulumbekezdésben meghatározott 
biztosítékokat azáltal, hogy jogilag kötelező erejű cikkben tisztázza, hogy a hálózati és 
informatikai biztonság céljából történő adatfeldolgozás törvényes adatfeldolgozásnak 
tekintendő.

Módosítás 869
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
végrehajtásához vagy az adatkezelőre 
ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges;

e) az adatfeldolgozás közérdekből 
elvégzendő feladat végrehajtásához vagy 
az adatkezelőre, illetve az adatokról 
tudomást szerző harmadik félre ruházott 
hivatali hatáskör gyakorlásához szükséges;

Or. en

Módosítás 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
végrehajtásához vagy az adatkezelőre 
ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges;

e) az adatfeldolgozás közérdekből 
elvégzendő feladat végrehajtásához vagy 
az adatkezelőre, illetve az adatokról 
tudomást szerző harmadik félre ruházott 
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hivatali hatáskör gyakorlásához szükséges;

Or. en

Módosítás 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
végrehajtásához vagy az adatkezelőre 
ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges;

e) az adatfeldolgozás közérdekből 
elvégzendő feladat végrehajtásához vagy 
az adatkezelőre, illetve az adatokról 
tudomást szerző harmadik félre ruházott 
hivatali hatáskör gyakorlásához szükséges;

Or. en

Módosítás 872
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés f) pontját a „jogszerű érdekre” vonatkozóan az új (1a), (1b) és (1c) 
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bekezdésben szereplő sokkal részletesebb iránymutatás váltja fel. Lásd a 6. cikk (1a), (1b) és 
(1c) bekezdéséhez fűzött, kapcsolódó módosításokat. A módosítások egyértelműbb 
iránymutatással szolgálnak és jogbiztonságot nyújtanak az adatkezelő jogszerű érdekén 
alapuló adatfeldolgozás tekintetében. A 6. cikk (5) bekezdésében szereplő, ehhez kapcsolódó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust törlik, mivel az a jogszabály lényegét érintette volna.

Módosítás 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy az 
adatok birtokába jutó harmadik fél vagy 
felek jogszerű érdekének és az érintettnek 
az adatkezelővel való kapcsolatán alapuló 
jogos elvárásának érvényesítéséhez
szükséges, figyelemmel az adatkezelő 
érdekére vagy a vállalkozás viteléhez 
fűződő jogaira és szabadságaira, valamint
az érintett olyan érdekeire vagy alapvető 
jogaira és szabadságaira, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett 
gyermek. Ez nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

Az adatfeldolgzás jogalapjának megteremtése jogszerű érdek, és ezért az adatkezelőknek 
figyelembe kell venniük az érintett adatalany jogos elvárásait, az adatalanyoknak pedig el kell 
fogadniuk az adatkezelő vállalkozás viteléhez fűződő jogait és szabadságait.

Módosítás 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

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

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy az 
adatok birtokába jutó harmadik fél vagy 
felek jogszerű érdekének és az érintettnek 
az adatkezelővel való kapcsolatán alapuló 
jogos elvárásának érvényesítéséhez
szükséges, figyelemmel az adatkezelő 
érdekére vagy a vállalkozás viteléhez 
fűződő jogaira és szabadságaira, valamint
az érintett olyan érdekeire vagy alapvető 
jogaira és szabadságaira, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett 
gyermek. Ez nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

A 95/46/EK irányelv nyomán továbbra is lehetővé kell tenni a harmadik felek jogszerű 
érdekeinek érvényesítéséhez kapcsolódó adatfeldolgozást. Például harmadik felek címeinek 
felhasználása különösen fontos új ügyfelek eléréséhez.

Módosítás 875
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az a)–e) pontok nem alkalmazandók, de 
az adatfeldolgozás az adatkezelő 
elsődleges jogszerű érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, és ezen 
érdekek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel vagy alapvető jogaival és 
szabadságaival szemben. Ez nem 
alkalmazható a hatóságok által feladataik 
ellátása során végzett feldolgozásra.
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Or. en

Indokolás

A „jogszerű érdek” javasolt meghatározása alapvetően homályos. Az elsőbbséget élvező 
érdekek az adatfeldolgozás szempontjából csak másodlagos alapot jelenthetnek, abban az 
esetben, ha más alap nem alkalmazható.

Módosítás 876
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű – például bűncselekmény, csalás, 
veszteség vagy károkozás felderítéséhez 
vagy megelőzéséhez, vagy az érintettnek a 
szolgáltatás hatékony teljesítéséhez fűződő 
jogos elvárásainak kielégítéséhez 
kapcsolódó – érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. Ez nem alkalmazható 
a hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

Ezzel rávilágítunk egy különösen erős jogszerű érdekeshetőségre, és bevezetjük a jogos 
elvárás fogalmát.

Módosítás 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

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

f) az érintett érdekeinek vagy alapvető 
jogainak és szabadságainak sérelme 
nélkül, ami megköveteli – különösen 
abban az esetben, ha az érintett gyermek –
a személyes adatok védelmét, az 
adatfeldolgozás az adatkezelő jogszerű 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
különösen az alábbi esetekben:

- saját és hasonló termékek és 
szolgáltatások közvetlen értékesítése, 
- az adatkezelő vagy azon harmadik fél 
igényeinek érvényesítése, akinek nevében 
az adatkezelő az érintett adatalannyal 
kapcsolatban tevékenykedik, vagy az 
érintett adatalany által az adatkezelőnek 
okozott károk megelőzése vagy 
csökkentése érdekében.
Ez nem alkalmazható a hatóságok által 
feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra.

Or. en

Módosítás 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő által 
vagy az ő vagy egy adatfeldolgozó nevében 
elérendő jogszerű érdek, vagy azon 
harmadik fél vagy felek jogszerű
érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
akiknek érdekében az adatokat 
feldolgozzák, beleértve a feldolgozás 
biztonságát is, kivéve, ha ezen érdekekkel 
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alkalmazható a hatóságok által feladataik 
ellátása során végzett feldolgozásra.

szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, így például 
gyermekre vonatkozó adatok feldolgozása 
esetében. Az érintett érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai nem élveznek 
elsőbbséget a hatóságok által feladataik 
ellátása során végzett feldolgozással 
szemben.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 879
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett 
olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha 
az érintett gyermek. A jogszerű érdek a 
feldolgozás jogalapjaként csak korlátozó 
értelemben alkalmazható, olyan 
mértékben, amennyiben a jogszerű érdek 
tekintetében szigorúan véve szükséges, és 
amikor a konkrét cél érdekében más 
jogalap nem áll rendelkezésre. Ebben az 
esetben az adatkezelő kifejezetten és külön 
tájékoztatja az érintettet az 
adatfeldolgozásról. Az adatkezelő egyúttal 
közli azokat az okokat, amelyek miatt úgy 
véli, hogy érdekei megelőzik az érintett 
érdekeit vagy alapvető jogait és 
szabadságait.
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Or. en

Módosítás 880
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy -
kezelők vagy azon harmadik fél vagy felek
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, akiknek az adatokat eljuttatják, 
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 
elsőbbséget élveznek az érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 
amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett 
gyermek.

Or. en

Módosítás 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) ha a személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó, az (1) bekezdésben említett 
egyik jogalap sem alkalmazandó, a 
személyes adatok feldolgozása akkor 
jogszerű, ha és amennyiben az az 
adatkezelő által elérni kívánt, jól 
meghatározott jogszerű érdek miatt
szükséges és azzal arányos, kivéve ha az 
említett érdekeket megelőzik az érintett 
érdekei, vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek a személyes adatok 
védelmét igénylik. Ebben az esetben az 
adatkezelő kifejezetten és elkülönítetten 
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tájékoztatja az érintettet az 
adatfeldolgozásról, továbbá tájékoztatja 
arról a lehetőségről, hogy jogorvoslatért a 
felügyelő hatósághoz fordulhat. Az 
adatkezelő egyúttal közli azokat az okokat, 
amelyek miatt úgy véli, hogy érdekei 
megelőzik az érintett érdekeit vagy 
alapvető jogait és szabadságait. Ez a 
bekezdés nem alkalmazható a hatóságok 
által feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra.

Or. en

Módosítás 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A cél a rendelet egyértelműbbé tétele a téves értelmezések és esetleges kételyek 
kiküszöbölésével.

Módosítás 883
Salvatore Iacolino

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

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

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

Or. it

Indokolás

A feldolgozás jogszerűségét ki kell terjeszteni az adatfeldolgozókra vagy azon harmadik 
felekre, akik a nem nyilvánosságnak szánt adatok címzettjei, mert ezzel egyensúly teremthető 
az érintett személyek jogai és bizonyos szolgáltatók biztonsági követelményei között.

Módosítás 884
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
jogszerű érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha a személyes adatok 
különös védelmet igényelnek az érintettek 
védelmének az alapvető jogokhoz és 
szabadságokhoz fűződő elsődleges érdekei
folytán. Ez különösen akkor 
alkalmazandó, ha az érintett gyermek.
Nem alkalmazható a hatóságok által 
feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra. Az e rendelkezés hatálya 
alóli kivétel az e bekezdésben 
meghatározott más – egy vagy több –
jogalapon is alapulhat.

Or. pl


