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Módosítás 2351
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) Az adatkezelők vagy adatfeldolgozók 
bármely uniós felügyelő hatóságot 
felkérhetik – e hatóság által megállapított 
fix díj ellenében – annak tanúsítására, 
hogy a személyes adatok feldolgozására e 
rendelettel összhangban került sor, 
figyelembe véve a különböző ágazatok 
sajátos jellemzőit, valamint az 
adatfeldolgozási műveletek hátterét és 
veszélyeit.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi címke célja, hogy bizalmat ébresszen az érintettek körében, az 
adatkezelők számára jogbiztonságot teremtsen, ugyanakkor „exportálja” az európai 
adatvédelmi normákat azáltal, hogy lehetővé teszi a nem európai vállalkozások számára, hogy 
ha tanúsítással rendelkeznek, könnyebben belépjenek az európai piacokra.

Módosítás 2352
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
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az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok 
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok 
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

A megfelelő tanúsítási jogi aktussal 
kapcsolatos felelősséget független és 
minősített ellenőrökre kell átruházni. Az 
ilyen ellenőrök:
a) nemzeti felügyeleti hatóság által 
akkreditáltak; és 
b) felelősek a megfelelő adatvédelmi 
tanúsítvány odaítélésével kapcsolatos 
eljárás lefolytatásáért; és
c) felelősséggel tartoznak az adatvédelmi 
tanúsítvány nem megfelelő odaítéléséből 
fakadó következményekért.

Or. en

Módosítás 2353
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik
olyan adatvédelmi tanúsítási politikák és 
adatvédelmi címkék és jelzők létrehozását, 
amelyek segítségével az érintettek gyorsan 
fel tudják mérni az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó által biztosított adatvédelem 
szintjét. Az adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok hozzájárulnak e rendelet 
helyes alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) Az adatvédelem és a biztonságos 
adatfeldolgozás javítása érdekében a
tagállamok, a Bizottság és a felügyeleti 
hatóságok az adatkezelőkkel, az 
adatfeldolgozókkal és más érdekelt 
felekkel együtt – különösen európai szinten 
– előmozdítják az adatvédelmi 
megközelítések kidolgozására, 
végrehajtására és továbbfejlesztésére 
irányuló olyan eljárások bevezetését, 
illetve azok ellenőrzését és – az
adatvédelmi címkék és jelzők eljárások és 
termékek részére történő odaítélése útján 
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megvalósuló – elismerését, amelyek 
segítségével az érintettek gyorsan fel 
tudják mérni a gyártó, az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó által biztosított adatvédelem 
szintjét. Az adatvédelmi eljárásoknak 
önkéntesnek és átláthatónak kell lenniük,
azokat rendszeres időközönként – az 
összeférhetetlenség kizárásával – szakértő 
testületeknek kell végrehajtaniuk, 
valamint azoknak e rendelet és az egyéb 
adatvédelmi előírások helyes alkalmazását 
kell szolgálniuk, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

Or. de

Módosítás 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok 
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság 
együtt dolgoznak az adatkezelőkkel, az 
adatfeldolgozókkal és más érdekeltekkel 
annak érdekében, hogy – különösen 
európai szinten – ösztönözzék olyan 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok és 
adatvédelmi címkék és jelzők létrehozását, 
amelyek segítségével az érintettek gyorsan 
fel tudják mérni az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó által biztosított adatvédelem 
szintjét. Az adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok hozzájárulnak e rendelet 
helyes alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

Or. en
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Módosítás 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási politikák és 
adatvédelmi címkék és jelzők létrehozását, 
amelyek segítségével az érintettek gyorsan 
fel tudják mérni az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó által biztosított adatvédelem 
szintjét. Az adatvédelmi tanúsítási 
politikák hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, valamint az abban foglalt 
opciók és eredmények megvalósításához,
figyelembe véve a különböző ágazatok és a 
különböző feldolgozási műveletek sajátos 
jellemzőit.

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

Or. es
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Módosítás 2356
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) Az adatkezelők vagy adatfeldolgozók 
fix díj ellenében bármely uniós felügyelő 
hatóságot felkérhetik annak tanúsítására, 
hogy a személyes adatok feldolgozására e 
rendelettel összhangban került sor, 
figyelembe véve a különböző ágazatok 
sajátos jellemzőit, valamint az 
adatfeldolgozási műveletek hátterét és 
veszélyeit.

Or. en

Módosítás 2357
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével
az érintettek gyorsan fel tudják mérni az
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok 
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
bejelentkezik egy akkreditált ellenőrző 
szerv tanúsítási rendszerébe minden olyan 
esetben, amikor
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a) a vállalkozás évente kevesebb mint 500 
érintett személyes adatait dolgozza fel, 
illetve a 9. cikk (1) bekezdésében említett 
különleges kategóriákba tartozó személyes 
adatokat dolgoz fel; vagy
b) az adatkezelő vagy -feldolgozó fő 
tevékenységei olyan adatfeldolgozási 
műveleteket foglalnak magukban, 
amelyek jellegüknél, alkalmazási 
körüknél és/vagy céljaiknál fogva az 
érintettek rendszeres és rendszerszerű 
nyomon követését igénylik.

A többi adatkezelő és adatfeldolgozó, 
illetve termék és szolgáltatás esetében 
szintén végezhető tanúsítás.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is -
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(2) Az adatkezelőknek és az 
adatfeldolgozóknak tanúsítási eljáráson 
kell átesniük a személyes adatok első 
feldolgozása előtt, vagy amikor először 
kerülnek az (1) bekezdés hatálya alá, és a 
tanúsítási eljárást ezt követően legalább 
évente meg kell ismételni. Az 
adatkezelőknek és az adatfeldolgozóknak 
tájékoztatniuk kell az érintetteket a 
tanúsításról.

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai 
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(3) A tanúsítványokat az adatkezelő, az 
adatfeldolgozó, a gyártó vagy a szolgáltató 
fő szervezete vagy a képviselet helye 
szerinti tagállamban egy akkreditált 
ellenőrző szervnek kell megszereznie.

(3a) Valamennyi ellenőrző szerv vizsgálati 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:
a) a bejelentkező adatkezelőtől vagy -
feldolgozótól a feladatainak teljesítéséhez 
szükséges valamennyi személyes adatba és 
információba betekintést nyerjen;
b) a bejelentkező adatkezelő vagy -
feldolgozó bármely helyiségébe belépjen, 
beleértve minden adatfeldolgozó 
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eszközhöz és módhoz való hozzáférést.
(3b) A tanúsítványoknak értelemszerűen 
biztosítaniuk kell, hogy az adatkezelő, az 
adatfeldolgozó, a szolgáltatás vagy a 
termék minden szempontból összhangban 
áll e rendelettel. Az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó által alkalmazott terméket, 
szolgáltatást vagy adatfeldolgozót nem 
kell figyelembe venni a tanúsítási eljárás 
során, amennyiben ő maga érvényes 
tanúsítvánnyal rendelkezik.
(3c) A tanúsítványokat az illetékes 
hatóság vagy az ellenőrző szerv 
érvénytelennek minősítheti, amennyiben 
úgy találja, hogy az adatkezelő, az 
adatfeldolgozó, a termék vagy a 
szolgáltatás nem felel meg e rendeletnek.
(3d) Az ellenőrző szervnek elektronikus 
formában tájékoztatnia kell az illetékes 
felügyelő hatóságot a megszerzett és 
visszavont tanúsítványokról. A felügyelő 
hatóságot tájékoztatni kell továbbá 
minden olyan esetről is, amikor a 
tanúsítási eljárás során e rendelet 
lehetséges megsértésével találkoznak.
(3e) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az Európai Adatvédelmi Testülettel 
folytatott konzultációt követően és a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyben a feldolgozási műveletekkel, az 
adatkezelőkkel, az adatfeldolgozókkal, a 
termékekkel és a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos különböző kockázatok 
figyelembevétele mellett pontosan 
meghatározza az ellenőrzések 
gyakoriságát, az ellenőrzési eljárást és az 
ellenőrzések tartalmát, valamint a 
tanúsítványokkal kapcsolatos részleteket.

Or. en

Módosítás 2358
Sarah Ludford
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, valamint a Bizottság –
különösen európai szinten – ösztönzik 
olyan adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok és adatvédelmi címkék és 
jelzők létrehozását, amelyek segítségével 
az érintettek gyorsan fel tudják mérni az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó által 
biztosított adatvédelem szintjét. Az 
adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok 
hozzájárulnak e rendelet helyes 
alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

(1) A tagállamok, a szakmai szervezetek, 
valamint a Bizottság – különösen európai 
szinten – ösztönzik olyan adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusok és adatvédelmi 
címkék és jelzők létrehozását, amelyek 
segítségével az érintettek gyorsan fel 
tudják mérni az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó által biztosított adatvédelem 
szintjét. Az adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusok hozzájárulnak e rendelet 
helyes alkalmazásához, figyelembe véve a 
különböző ágazatok és a különböző 
feldolgozási műveletek sajátos jellemzőit.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi címkék és jelzők, illetve az egyéb tanúsítási mechanizmusok kidolgozását az 
iparágnak kell vezérelnie, és az adott esetben a felügyelő hatóság felügyelete alá tartozik.

Módosítás 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusoknak önkéntesnek, 
megfizethetőnek, valamint – egy átlátható 
és indokolatlanul nagy terhekkel nem járó 
eljáráson keresztül – hozzáférhetőnek kell 
lenniük. E mechanizmusok technológiai 
szempontból semlegesek és átfogó módon 
alkalmazhatóak, valamint hozzájárulnak 
e rendelet megfelelő alkalmazásához, 
figyelembe véve a különböző ágazatok és 
az eltérő adatfeldolgozási műveletek 
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sajátosságait.

Or. en

Módosítás 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E tanúsítási eljárás során a felügyelő 
hatóság felkérhet erre szakosodott 
harmadik feleket, hogy az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó nevében végezzék el azok 
auditálását. A végleges tanúsítást a 
felügyelő hatóság végzi el.

Or. en

Módosítás 2361
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felügyelő hatóságok a 46. és 57. 
cikkel összhangban együttműködnek 
egymással. E tekintetben a felügyelő 
hatóságok az e rendeletnek megfelelő 
adatkezelőket és adatfeldolgozókat 
egységes adatvédelmi jelzővel, azaz az 
európai adatvédelmi címkével látják el.

Or. en

Módosítás 2362
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A felügyelő hatóságok a 46. és 57. 
cikkel összhangban együttműködnek 
egymással annak érdekében, hogy az 
Unión belül egységes szintű adatvédelmi 
tanúsítási eljárásokat biztosítsanak. E 
tekintetben a felügyelő hatóságok az e 
rendeletnek megfelelő adatkezelőket és 
adatfeldolgozókat egységes adatvédelmi 
jelzővel, azaz az európai adatvédelmi 
címkével látják el.

Or. en

Módosítás 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az európai adatvédelmi címke addig 
érvényes, amíg a tanúsított adatkezelő 
vagy -feldolgozó által biztosított 
adatvédelmi szint teljes mértékben 
megfelel e rendeletnek.

Or. en

Módosítás 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az (1c) bekezdés ellenére az európai 
adatvédelmi címke legfeljebb öt évig 
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érvényes.

Or. en

Módosítás 2365
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is -
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. de

Módosítás 2366
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is -
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 

törölve
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

A hangsúlynak az iparág és a felügyelet által vezérelt, operatív szakértelmen alapuló 
megoldásokon kell lennie.

Módosítás 2367
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is –
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – az érdekelt felekkel (az Európai 
Adatvédelmi Testülettel, a nemzeti 
adatvédelmi hatóságokkal, az iparággal és 
a nem kormányzati szervezetekkel) 
folytatott konzultációt követően – az (1) 
bekezdés szerinti adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusokra vonatkozó szempontok 
és követelmények – beleértve az odaítélés 
és a megvonás feltételeire, valamint az 
Unión belül és harmadik országokban való 
elismerés követelményeire vonatkozó 
feltételeket is – további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

A Bizottság továbbá felhatalmazást kap 
arra, hogy – az érdekelt felekkel (az 
Európai Adatvédelmi Testülettel, a 
nemzeti adatvédelmi hatóságokkal, az 
iparággal és a nem kormányzati 
szervezetekkel) folytatott konzultációt 
követően – az auditorokra vonatkozó 
akkreditációs követelmények további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.
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Or. en

Módosítás 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is –
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is –
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, feltéve, 
hogy ezek az intézkedések technológiai 
szempontból semlegesek.

Or. en

Módosítás 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is -
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés, a megvonás és a megszüntetés 
feltételeire, valamint az Unión belül és 
harmadik országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is -
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el. alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. es

Módosítás 2370
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is –
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 
országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is –
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényesíthető jogokkal ruházzák fel az 
érintetteket.

Or. en

Módosítás 2371
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés szerinti adatvédelmi 
tanúsítási mechanizmusokra vonatkozó 
szempontok és követelmények – beleértve 
az odaítélés és a megvonás feltételeire, 
valamint az Unión belül és harmadik 

(2) A felügyelő hatóságok és az Európai 
Adatvédelmi Testület megállapítja és 
részletesen kifejti az adatvédelmi tanúsítási 
mechanizmusokra vonatkozó 
szempontokat és követelményeket,
beleértve az odaítélés és a megvonás 
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országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is –
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

feltételeire, valamint az Unión belül és 
harmadik országokban való elismerés 
követelményeire vonatkozó feltételeket is.

Or. en

Módosítás 2372
Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 95/45/EK irányelvvel bevezetett, a 
29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 
e rendelet hatálybalépése előtt részletes 
ajánlásokat tesz közzé e cikknek az eddigi 
uniós és nemzeti szintű tapasztalatok 
alapján történő végrehajtásáról, egy 
felhasználói útmutató kíséretében, lefedve 
a személyes adatok feldolgozásának 
mindazon kategóriáit, amelyekre a 
tanúsítási mechanizmus kiemelten 
alkalmazandó.
Az Európai Bizottság rendes jogalkotási 
eljárás keretében e területre vonatkozóan 
jogszabályokra tehet javaslatot.

Or. fr

Indokolás

Ezt a tanúsítást sürgősen be kell vezetni, különösen a digitális alkalmazások esetében, 
tekintettel az egyének mindennapi életét érintő adatfeldolgozási műveletek jelentős számára, 
valamint arra, hogy számos nemzeti adatvédelmi hatóság (DPA) intézkedéseket hozott annak 
ösztönzésére, hogy uniós finanszírozás felhasználásával nemzeti szinten és uniós szinten 
tanúsítási mechanizmusokat fogadjanak el (különösen Franciaországban, Németországban és 
Spanyolországban). Egy ilyen megközelítés különösen hasznos lenne a nemzetközi 
szolgáltatásokkal összefüggésben.
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Módosítás 2373
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai 
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusokat. E végrehajtási 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai 
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 2375
Sarah Ludford
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai 
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A hangsúlynak az iparág és a felügyelet által vezérelt, operatív szakértelmen alapuló 
megoldásokon kell lennie.

Módosítás 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő
mechanizmusokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők 
szabványainak, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusoknak a meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el.

Or. en
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Indokolás

Horizontális módosítás, amely a végrehajtási jogi aktusokat teljes egészében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal váltja fel annak érdekében, hogy garantálja az Európai Parlament 
teljes körű bevonását a döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2377
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai 
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(3) A felügyelő hatóságok és az Európai 
Adatvédelmi Testület meghatározhatják a 
tanúsítási mechanizmusok és az 
adatvédelmi címkék és jelzők technikai 
szabványait, valamint a tanúsítási 
mechanizmusokat és az adatvédelmi 
címkéket és jelzőket ösztönző és elismerő 
mechanizmusokat. 

Or. en

Módosítás 2378
Nathalie Griesbeck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok és a Bizottság ösztönzik 
az egészségügyi adatok tárolására 
vonatkozó tanúsítványok harmonizációját, 
valamint egy európai tanúsítási 
mechanizmus létrehozását. Az Európai 
Adatvédelmi Testület a 66. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően ésszerű 
határidőn belül iránymutatásokat és 
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ajánlásokat dolgoz ki az egészségügyi 
adatok tárolására vonatkozó 
tanúsítványok harmonizációja céljából, 
előmozdítva az egészségügyi adatok 
magas szintű védelmét, és biztosítva a 
tanúsítási mechanizmusok kölcsönös 
átjárhatóságát.

Or. fr

Módosítás 2379
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
Akkreditált ellenőrző szerv

(1) A felügyelő hatóságok csak akkor 
akkreditálnak egy ellenőrző szervet, ha 
bizonyíték támasztja alá, hogy az adott 
ellenőrző szerv
a) kellően képzett és tapasztalt 
személyzettel rendelkezik;
b) megfelelő tapasztalattal, felszereléssel, 
infrastruktúrával és pénzügyi háttérrel 
rendelkezik;
c) pártatlan, és kötelezettségei 
tekintetében nem áll fenn 
összeférhetetlenség; valamint
d) fő szervezete az adott tagállamban 
található.
(2) A felügyelő hatóságok visszavonják az 
akkreditációt, ha okkal feltételezhető, 
hogy az ellenőrző szerv nem teljesíti az (1) 
bekezdésben említett kritériumokat, 
különösen, ha ismételten megszegi az e 
rendeletben foglalt kötelezettségeket.
(3) A felügyelő hatóságok folyamatosan 
nyomon követik az akkreditált ellenőrző 
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szerveket. A IV. fejezet 2. szakasza az 
ellenőrző szervekre ennek megfelelően 
alkalmazandó.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az Európai Adatvédelmi Testülettel 
folytatott konzultációt követően a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben meghatározza az 
akkreditációs eljárás részleteit és az 
ellenőrző szervekre vonatkozó 
minimumszabályokat.

Or. en

Módosítás 2380
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
39 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39b. cikk
Nyilvántartás

(1) Minden felügyelő hatóság létrehoz egy 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
nyilvántartást, amelyben a tagállamban 
kibocsátott valamennyi érvényes és 
érvénytelen tanúsítvány nyilvánosan 
megtekinthető.
(2) Az ellenőrző szerveknek elektronikus 
formában is meg kell tudniuk adni a 
szükséges információkat.
(3) A felügyelő hatóság felelős a 
nyilvántartás kiigazításáért és 
ellenőrzéséért.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az Európai Adatvédelmi Testülettel 
folytatott konzultációt követően a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben meghatározza az említett 
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nyilvántartások működésével és az 
ellenőrző hatóságok által alkalmazandó 
elektronikus formátummal kapcsolatos 
részleteket.

Or. en

Módosítás 2381
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
39 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39c. cikk
Általános nyilvántartó rendszerek

(1) Az adatkezelő akkor tekintik e 
rendelettel, illetve e rendelet bizonyos 
cikkeivel összhangban lévőnek, ha az 
összes feldolgozási művelet összhangban 
áll az általános nyilvántartó rendszer 
fogalommeghatározásával. 
(2) A feldolgozás különleges formái 
általános nyilvántartó rendszernek 
minősülnek abban az esetben, ha
a) az Unión belül számos adatkezelő vagy 
-feldolgozó használ hasonló rendszereket;
b) az ilyen nyilvántartó rendszerek 
esetében kicsi a kockázata annak, hogy 
megsértik az érintettek jogait, tekintve az 
adatfeldolgozás célját és a feldolgozott 
személyes adatok jellegét; valamint
c) a fogalommeghatározás biztosítja, hogy 
azok az adatkezelők, amelyek eleget 
tesznek a fogalommeghatározásnak, teljes 
mértékben megfelelnek e rendeletnek 
vagy e rendelet bizonyos cikkeinek.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban foglalt meghatározásnak 
legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) az érintettek kategóriái;
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b) a feldolgozott személyes adatok 
kategóriái;
c) az egyes adatkategóriák 
feldolgozásának célja vagy céljai;
d) a feldolgozás jogszerűvé tételének 
alapja;
e) a címzettek kategóriái;
f) az érintettek részére biztosítandó 
szükséges tájékoztatás;
g) a szükséges kiegészítő dokumentáció;
h) a szükséges biztonsági intézkedések;
valamint
i) a megőrzésére vonatkozó maximális 
időtartam;
j) e rendelet azon cikkei, amelyeknek az 
adatfeldolgozás során az adatkezelőnek 
meg kell felelnie az általános nyilvántartó 
rendszer fogalommeghatározásának 
keretén belül.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az Európai Adatvédelmi Testülettel 
folytatott konzultációt követően a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben e cikkel összhangban 
meghatározza az általános nyilvántartó 
rendszer fogalmát. A Bizottság e 
rendeletnek való teljes körű megfelelés 
biztosítása érdekében meghatározhatja az 
általános nyilvántartó rendszereket 
használó adatkezelők vagy -feldolgozók 
által alkalmazható egységes 
formanyomtatványokat.

Or. en

Módosítás 2382
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK 
ORSZÁGOKBA VAGY NEMZETKÖZI 
SZERVEZETEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ 
TOVÁBBÍTÁSA

A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK 
ORSZÁGOKBA, 
VÁLLALKOZÁSCSOPORTOK VAGY 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Or. en

Módosítás 2383
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása csak abban az esetben 
megengedett, ha – e rendelet egyéb 
rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is.

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba, vállalkozáscsoportokon 
belülre vagy nemzetközi szervezet részére 
történő továbbítás után feldolgozásra szánt 
személyes adatok továbbítása csak abban 
az esetben megengedett, ha – e rendelet 
egyéb rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére, illetve egy 
vállalkozáscsoporton belül történő 
továbbítására vonatkozó feltételeket is.

Or. en

Módosítás 2384
Sarah Ludford

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

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása csak abban az esetben 
megengedett, ha – e rendelet egyéb 
rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is.

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása csak abban az esetben 
megengedett, ha – e rendelet egyéb 
rendelkezéseire is figyelemmel, valamint a 
Bizottság által a 95/46/EK irányelv 25. 
cikkének (6) bekezdése vagy 26. cikkének 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
határozatok, illetve a felügyelő hatóság 
95/46/EK irányelv 26. cikkének (2) 
bekezdése alapján történő 
engedélyezésének sérelme nélkül – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is.

Or. en

Indokolás

A Bizottság korábbi megfelelőségi határozatai már tartalmazzák az adattovábbításra 
vonatkozó szabályokat, amelyeket továbbra is alkalmazni kell.

Módosítás 2385
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása csak abban az esetben 
megengedett, ha – e rendelet egyéb 

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása csak abban az esetben 
megengedett, ha – e rendelet egyéb 
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rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is.

rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is. Tilos adatokat 
továbbítani azon harmadik országokba, 
amelyek joga kifejezetten olyan 
adatfeldolgozást ír elő, amely e rendelet 
értelmében jogellenes, vagy amely más 
módon az alapvető jogokba ütközik, így 
például olyan politikai vagy külpolitikai 
célokra, amelyekre nem jogérvényesítési 
vagy nemzetbiztonsági szempontból van 
szükség.

Or. en

Módosítás 2386
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása csak abban az esetben 
megengedett, ha – e rendelet egyéb 
rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is.

A feldolgozásra kerülő vagy a harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítás után 
feldolgozásra szánt személyes adatok 
továbbítása csak abban az esetben 
megengedett, ha – e rendelet egyéb 
rendelkezéseire is figyelemmel – az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti az 
e fejezetben rögzített feltételeket, köztük a 
személyes adatoknak a harmadik országból 
vagy nemzetközi szervezettől egy további 
harmadik ország vagy további nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vonatkozó feltételeket is. Tilos adatokat 
továbbítani azon harmadik országokba, 
amelyek joga kifejezetten olyan 
adatfeldolgozást ír elő, amely e rendelet 
értelmében jogellenes, vagy amely más 
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módon az alapvető jogokba ütközik, így 
például olyan politikai vagy külpolitikai 
célokra történő adatfeldolgozást, amelyre 
nem jogérvényesítési vagy 
nemzetbiztonsági szempontból van 
szükség.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja az adattovábbítás megtiltása olyan harmadik országokba, amelyek 
jogszabályai lehetővé teszik az uniós polgárok személyes adatainak az e rendelettel és/vagy az 
uniós alapvető jogokkal nem összeegyeztethető módon történő feldolgozását.

Módosítás 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a harmadik 
ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges további engedély.

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a harmadik 
ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges különleges engedély.

Or. es

Módosítás 2388
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a harmadik 

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
az Európai Adatvédelmi Testület a 
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ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges további engedély.

Bizottsággal konzultálva megállapítja, 
hogy a harmadik ország, annak régiója 
vagy adatfeldolgozó ágazata, illetve a 
szóban forgó nemzetközi szervezet 
megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen 
adattovábbításhoz nem szükséges további 
engedély.

Or. en

Módosítás 2389
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
a Bizottság megállapítja, hogy a harmadik 
ország, annak régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata, illetve a szóban forgó nemzetközi 
szervezet megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges további engedély.

(1) Akkor kerülhet sor adattovábbításra, ha 
az EU vagy valamely tagállam és egy 
harmadik ország között nemzetközi 
megállapodások vagy szabályozások 
vannak érvényben, vagy a Bizottság 
megállapítja, hogy a harmadik ország, 
annak régiója vagy adatfeldolgozó ágazata, 
illetve a szóban forgó nemzetközi szervezet 
megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen 
adattovábbításhoz nem szükséges további 
engedély.

Or. en

Módosítás 2390
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió joghatósága alá 
tartozó felhőből egy harmadik ország 
joghatósága alá tartozó felhőbe irányuló 
minden adattovábbítással egy időben 
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értesíteni kell az érintettet a továbbításról 
és annak joghatásairól;

Or. en

Módosítás 2391
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2392
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogállamiság, a hatályos általános és 
ágazati jogszabályok, köztük a 
közbiztonságra, védelemre, 
nemzetbiztonságra vonatkozó és a 
büntetőjogi rendelkezések, foglalkozási 

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

ítélkezési gyakorlata, foglalkozási 
szabályok, valamint az adott országban 
vagy nemzetközi szervezetben érvényesülő 
biztonsági intézkedések; továbbá az 
érintettek – különösen azon Unióban 
lakóhellyel rendelkező érintettek, akiknek 
személyes adatait továbbítják – hatékony 
és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogai;

Or. en

Módosítás 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

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

a) a jogállamiság jelenlétének és 
megszilárdulásának mértéke, a hatályos 
általános és ágazati jogszabályok, köztük a 
közbiztonságra, védelemre, 
nemzetbiztonságra vonatkozó és a 
büntetőjogi rendelkezések, foglalkozási 
szabályok, valamint az adott országban 
vagy nemzetközi szervezetben a személyes 
adatok védelmét illetően érvényesülő 
biztonsági intézkedések; továbbá az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, 
valamint a jogok – a közigazgatási és a 
bírósági eljárás indításához és a 
jogorvoslathoz való jogot is ideértve –
hatékonyságának és 
érvényesíthetőségének mértéke, különösen 
azon Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintettek számára, akiknek személyes 
adatait továbbítják;

Or. es

Módosítás 2395
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szóban forgó harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet nemzetközi 
kötelezettségvállalásai.

c) a szóban forgó harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet nemzetközi 
kötelezettségvállalásai, különösen a 
jogilag kötelező erejű emberi jogi vagy 
nemzetközi jogi egyezmények vagy 
okmányok.

Or. en

Indokolás

Ez növelné annak jelentőségét, hogy egy harmadik ország is csatlakozik az olyan 
okmányokhoz, mint például az Európa Tanács 108. egyezménye.
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Módosítás 2396
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak eldöntése érdekében, 
hogy valamely harmadik ország vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet 
biztosít-e.

Or. en

Indokolás

Horizontális módosítás, amely a végrehajtási jogi aktusokat teljes egészében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal váltja fel annak érdekében, hogy garantálja az Európai Parlament 
teljes körű bevonását a döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2397
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

(3) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója, illetve valamely 
nemzetközi szervezet a (2) bekezdés 
értelmében vett megfelelő védelmi szintet 
biztosít. Az ilyen végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.
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kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 2398
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak eldöntése érdekében, 
hogy valamely harmadik ország vagy 
valamely harmadik ország régiója, illetve 
valamely nemzetközi szervezet a (2) 
bekezdés értelmében vett megfelelő 
védelmi szintet biztosít-e.

Or. en

Módosítás 2399
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Horizontális módosítás, amely a végrehajtási jogi aktusokat teljes egészében felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokkal váltja fel annak érdekében, hogy garantálja az Európai Parlament 
teljes körű bevonását a döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2400
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
pontosan rögzíti saját területi hatályát, és 
meghatározza a (2) bekezdés b) pontjában 
említett felügyelő hatóságot.

Or. en

Módosítás 2401
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság elfogadja és közzéteszi a 
védelem megfelelőségével kapcsolatos 
határozatok meghozatalára irányuló 
kötelező eljárásokat, amelyek legalább a 
következő információkat tartalmazzák:
a) az az eljárás, amelynek keretében egy 
harmadik ország, vagy valamely harmadik 
ország régiója vagy adatfeldolgozó 
ágazata (amelyet adatkezelők vagy 
adatfeldolgozók szövetsége vagy csoportja 
is képviselhet), illetve egy nemzetközi vagy 
regionális szervezet megfelelőségi 
határozat kiadását kérheti;
b) a döntéshozatali eljárás lépései, 
ideértve az egyes lépések megtételére előírt 
határidőket;
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c) a megfelelőségi határozatot igénylő fél 
vagy felek arra irányuló joga, hogy 
ügyüket az eljárás különféle lépésein 
keresztül ismertessék;
d) az érdekelt felek (köztük 
magánszemélyek, fogyasztói szervezetek, 
tudományos szakértők, kormányzati 
szervezetek, adatkezelők és -feldolgozók 
stb.) hogyan fejezhetik ki véleményüket a 
javasolt határozattal kapcsolatban.
A Bizottság a védelem megfelelőségével 
kapcsolatos határozat iránti kérelmet 
annak benyújtását követően egy éven 
belül elfogadja vagy visszautasítja.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy növelje a megfelelőségi eljárások hatékonyságát és átláthatóságát.

Módosítás 2402
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít az e cikk 
(2) bekezdése értelmében vett megfelelő 
védelmi szintet, különösen akkor, ha az 
adott országban vagy nemzetközi 
szervezetben hatályos általános és ágazati 
jogszabályok nem biztosítanak az 
érintettek számára – különösen azon, az 
Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek, 
akiknek személyes adatait továbbítják –
hatékony és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 

törölve
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magukban foglaló – jogokat. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással vagy – az egyének 
vonatkozásában személyes adatok 
védelméhez való jogukra tekintettel 
rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben 
– a 87. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 2403
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít az e 
cikk (2) bekezdése értelmében vett 
megfelelő védelmi szintet, különösen 
akkor, ha az adott országban vagy 
nemzetközi szervezetben hatályos általános 
és ágazati jogszabályok nem biztosítanak 
az érintettek számára – különösen azon, az 
Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek, 
akiknek személyes adatait továbbítják –
hatékony és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogokat. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással vagy – az egyének 
vonatkozásában személyes adatok 
védelméhez való jogukra tekintettel 
rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben 
– a 87. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak eldöntése érdekében, 
hogy valamely harmadik ország vagy 
valamely harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít az e 
cikk (2) bekezdése értelmében vett 
megfelelő védelmi szintet, különösen 
akkor, ha az adott országban vagy 
nemzetközi szervezetben hatályos általános 
és ágazati jogszabályok nem biztosítanak 
az érintettek számára – különösen azon, az 
Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek, 
akiknek személyes adatait továbbítják –
hatékony és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogokat.

Or. en
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Indokolás

Horizontális módosítás, amely a végrehajtási jogi aktusokat teljes egészében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal váltja fel annak érdekében, hogy garantálja az Európai Parlament 
teljes körű bevonását a döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2404
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság határozhat arról, hogy 
valamely harmadik ország vagy valamely 
harmadik ország régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, illetve valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosít az e 
cikk (2) bekezdése értelmében vett 
megfelelő védelmi szintet, különösen 
akkor, ha az adott országban vagy 
nemzetközi szervezetben hatályos 
általános és ágazati jogszabályok nem 
biztosítanak az érintettek számára –
különösen azon, az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek, akiknek személyes 
adatait továbbítják – hatékony és 
érvényesíthető – a hatékony közigazgatási 
és bírósági jogorvoslatot is magukban 
foglaló – jogokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással vagy – az 
egyének vonatkozásában személyes adatok 
védelméhez való jogukra tekintettel 
rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben 
– a 87. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak eldöntése érdekében, 
hogy valamely harmadik ország vagy 
valamely harmadik ország régiója, illetve 
valamely nemzetközi szervezet nem 
biztosít az e cikk (2) bekezdése értelmében 
vett megfelelő védelmi szintet, különösen 
akkor, ha az adott országban vagy 
nemzetközi szervezetben hatályos 
jogszabályok nem biztosítanak az 
érintettek számára – különösen azon, az 
Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek, 
akiknek személyes adatait továbbítják –
hatékony és érvényesíthető – a hatékony 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is 
magukban foglaló – jogokat.

Or. en

Módosítás 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 2407
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság felülvizsgálhatja az e cikk 
szerinti megfelelőségi határozatát, ha az 
adott harmadik országban már nem 
megfelelő az adatvédelem szintje.

Or. en

Módosítás 2408
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi azoknak a harmadik 
országoknak, harmadik országon belüli 
régióknak és adatfeldolgozó ágazatoknak 
valamint nemzetközi szervezeteknek a 
jegyzékét, amelyek esetében úgy ítélte 
meg, hogy a megfelelő védelmi szint 
biztosított, illetve nem biztosított.

(7) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és annak weboldalán közzéteszi 
azoknak a harmadik országoknak, 
harmadik országon belüli régióknak és 
adatfeldolgozó ágazatoknak valamint 
nemzetközi szervezeteknek a jegyzékét, 
amelyek esetében úgy ítélte meg, hogy a 
megfelelő védelmi szint biztosított, illetve 
nem biztosított.

Or. en

Módosítás 2409
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos (7) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
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Lapjában közzéteszi azoknak a harmadik 
országoknak, harmadik országon belüli 
régióknak és adatfeldolgozó ágazatoknak 
valamint nemzetközi szervezeteknek a 
jegyzékét, amelyek esetében úgy ítélte 
meg, hogy a megfelelő védelmi szint 
biztosított, illetve nem biztosított.

Lapjában és annak weboldalán közzéteszi 
azoknak a harmadik országoknak, 
harmadik országon belüli régióknak és 
adatfeldolgozó ágazatoknak valamint 
nemzetközi szervezeteknek a jegyzékét, 
amelyek esetében úgy ítélte meg, hogy a
megfelelő védelmi szint biztosított, illetve 
nem biztosított.

Or. en

Módosítás 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi azoknak a harmadik 
országoknak, harmadik országon belüli 
régióknak és adatfeldolgozó ágazatoknak 
valamint nemzetközi szervezeteknek a 
jegyzékét, amelyek esetében úgy ítélte 
meg, hogy a megfelelő védelmi szint 
biztosított, illetve nem biztosított.

(7) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és annak weboldalán közzéteszi 
azoknak a harmadik országoknak, 
harmadik országon belüli régióknak és 
adatfeldolgozó ágazatoknak valamint 
nemzetközi szervezeteknek a jegyzékét, 
amelyek esetében úgy ítélte meg, hogy a 
megfelelő védelmi szint biztosított, illetve 
nem biztosított.

Or. en

Módosítás 2411
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság által a 95/46/EK irányelv 
25. cikkének (6) bekezdése vagy 26. 
cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott 
határozatok továbbra is hatályban
maradnak azoknak a Bizottság általi 

(8) A Bizottság által a 95/46/EK irányelv 
25. cikkének (6) bekezdése vagy 26. 
cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott 
határozatok az e rendelet hatálybalépését 
követő két évig maradnak hatályban.
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módosításáig, felváltásáig vagy hatályon 
kívül helyezéséig.

Or. hu

Módosítás 2412
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság által a 95/46/EK irányelv 
25. cikkének (6) bekezdése vagy 26. 
cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott 
határozatok továbbra is hatályban 
maradnak azoknak a Bizottság általi 
módosításáig, felváltásáig vagy hatályon 
kívül helyezéséig.

(8) A Bizottság által a 95/46/EK irányelv 
25. cikkének (6) bekezdése vagy 26. 
cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott 
határozatokat e rendelet hatálybalépését 
követően felülvizsgálják. A Bizottság két 
évvel e rendelet hatálybalépését követően 
jelentést nyújt be a Tanácsnak és a 
Parlamentnek az általa végzett 
felülvizsgálat eredményeiről és az általa 
tett lépésekről. Az Európai Adatvédelmi 
Testület lehetőséget kap a jelentés előzetes 
véleményezésére.

Or. de

Módosítás 2413
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság által a 95/46/EK irányelv 
25. cikkének (6) bekezdése vagy 26. 
cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott 
határozatok továbbra is hatályban 
maradnak azoknak a Bizottság általi 
módosításáig, felváltásáig vagy hatályon 
kívül helyezéséig.

(8) A Bizottság által a 95/46/EK irányelv 
25. cikkének (6) bekezdése vagy 26. 
cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott 
határozatok e rendelet hatálybalépését 
követően két évig továbbra is hatályban 
maradnak.
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Or. en

Módosítás 2414
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az EU vagy valamely tagállam és egy 
harmadik ország között létrejött 
nemzetközi megállapodások vagy 
szabályozások e cikk értelmében 
megfelelőnek tekintendők.

Or. en

Indokolás

Az EU vagy valamely tagállam és egy harmadik ország között nemzetközi megállapodások 
vagy szabályozások vannak érvényben, különösen, ha akkor jöttek létre, amikor a 95/46/EK 
irányelv már hatályos volt.

Módosítás 2415
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, vagy úgy 
dönt, hogy valamely harmadik ország, 
illetve e harmadik ország valamely régiója 
vagy adatfeldolgozó ágazata, vagy 
valamely nemzetközi szervezet nem 
biztosítja a megfelelő szintű védelmet a 41. 
cikk (5) bekezdésének megfelelően, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó csak abban az 
esetben továbbíthat személyes adatokat 
harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére, ha a személyes adatok 
védelme tekintetében az adatkezelő vagy -
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feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján.

Or. en

Módosítás 2416
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2417
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó csak abban az esetben 
továbbíthat személyes adatokat harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet 
részére, ha a személyes adatok védelme 
tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján.
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E megfelelő biztosítékok
a) garantálják az 5. cikkben megállapított, 
a személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos elvek betartását;
b) garantálják az érintettek III. fejezetben 
meghatározott jogait.
Ilyen esetekben kötelező konzultálni a 
felelős adatvédelmi hatósággal.

Or. en

Módosítás 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a Bizottság nem hoz a 41. 
cikk értelmében határozatot, vagy úgy 
dönt, hogy valamely harmadik ország, 
illetve e harmadik ország valamely régiója 
vagy adatfeldolgozó ágazata, vagy 
valamely nemzetközi szervezet nem 
biztosítja a megfelelő szintű védelmet a 41. 
cikk (5) bekezdésének megfelelően, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó csak abban az 
esetben továbbíthat személyes adatokat 
harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére, ha a személyes adatok 
védelme tekintetében az adatkezelő vagy -
feldolgozó megfelelő biztosítékokat nyújt 
jogilag kötelező eszköz útján.

Or. en

Módosítás 2419
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

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

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

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

Or. en

Módosítás 2420
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2421
Axel Voss

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

a) a 43. cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályok; vagy

a) a 38b. cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályok; vagy

Or. en

Módosítás 2422
Alexander Alvaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 39. cikk szerinti érvényes európai 
adatvédelmi címke;

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi címke célja, hogy bizalmat ébresszen az érintettek körében, az 
adatkezelők számára jogbiztonságot teremtsen, ugyanakkor „exportálja” az európai 
adatvédelmi normákat azáltal, hogy lehetővé teszi a nem európai vállalkozások számára, hogy 
ha tanúsítással rendelkeznek, könnyebben belépjenek az európai piacokra.

Módosítás 2423
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 39. cikk szerinti érvényes európai 
adatvédelmi címke;

Or. en
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Módosítás 2424
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által elfogadott általános 
adatvédelmi előírások. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni; vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Horizontális módosítás, amely a végrehajtási jogi aktusokat teljes egészében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal váltja fel annak érdekében, hogy garantálja az Európai Parlament 
teljes körű bevonását a döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2425
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által elfogadott általános 
adatvédelmi előírások. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 2426
Axel Voss

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

b) a Bizottság által elfogadott általános 
adatvédelmi előírások. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni; vagy

b) a Bizottság által elfogadott általános 
adatvédelmi előírások, amelyek az 
adatkezelő vagy -feldolgozó és az adatok 
EGT-n kívüli címzettje között jöttek létre –
ez utóbbi alfeldolgozó is lehet –, és 
amelyek tartalmazhatják az EGT-n 
kívülre történő adattovábbítás általános 
feltételeit. E végrehajtási jogi aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni; vagy

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2427
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által elfogadott általános 
adatvédelmi előírások. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni; vagy

b) a Bizottság által elfogadott általános 
adatvédelmi előírások, amelyek az 
adatkezelő vagy -feldolgozó és az adatok 
EGT-n kívüli címzettje között jöttek létre –
ez utóbbi alfeldolgozó is lehet –, és 
amelyek tartalmazhatják az EGT-n 
kívülre történő adattovábbítás általános 
feltételeit. E végrehajtási jogi aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni; vagy

Or. de
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Módosítás 2428
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amennyiben azokat 
a Bizottság a 62. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint általánosan érvényesnek 
nyilvánítja; vagy

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amennyiben azokat 
a Bizottság a 62. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint általánosan érvényesnek 
nyilvánítja;

Or. en

Módosítás 2429
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amennyiben azokat 
a Bizottság a 62. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint általánosan érvényesnek 
nyilvánítja; vagy

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amelyek az 
adatkezelő vagy -feldolgozó és az adatok 
Unión kívüli címzettje között jöttek létre –
ez utóbbi alfeldolgozó is lehet –, és 
amelyek tartalmazhatják az Unión kívülre 
történő adattovábbítás általános feltételeit, 
amennyiben azokat a Bizottság a 62. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerint 
általánosan érvényesnek nyilvánítja;

Or. en

Indokolás

Módosításokkal az ITRE véleményéből átemelve.



AM\929519HU.doc 51/150 PE506.169v02-00

HU

Módosítás 2430
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amennyiben azokat
a Bizottság a 62. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint általánosan érvényesnek 
nyilvánítja; vagy

c) az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmusnak megfelelően a felügyelő 
hatóság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, amelyek az 
adatkezelő vagy -feldolgozó és az adatok 
EGT-n kívüli címzettje között jöttek létre –
ez utóbbi alfeldolgozó is lehet –, és 
amelyek tartalmazhatják az EGT-n 
kívülre történő adattovábbítás általános 
feltételeit, amennyiben ezeket az egységes 
adatvédelmi feltételeket a Bizottság a 87.
cikk (2) bekezdésében említett
vizsgálóbizottsági eljárás alapján 
általánosan érvényesnek nyilvánítja; vagy

Or. de

Módosítás 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adat címzettje között létrejött, a felügyelő 
hatóság által a (4) bekezdéssel 
összhangban engedélyezett szerződéses 
feltételek.

d) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adat címzettje között a (4) bekezdéssel 
összhangban létrejött szerződéses 
feltételek.

Or. es

Módosítás 2432
Petru Constantin Luhan
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) történelmi, statisztikai vagy 
tudományos célból a 83. cikk (4) 
bekezdésében említett intézkedések;

Or. en

Módosítás 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az e cikk (2) bekezdésének b) és c) 
pontja szerinti általános adatvédelmi 
előírásokat kiegészítő, az adatkezelő vagy 
-feldolgozó és az adatok címzettje között 
létrejött és az illetékes felügyelő hatóság 
által a (4) bekezdés értelmében 
engedélyezett szerződéses feltételek;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ösztönzőként szolgálna a szervezetek számára ahhoz, hogy az alapvető 
szabályozási követelményeken túllépve az „adatpecséthez” vagy a „bizalmi jegyhez” hasonló 
rendszereknek is megfeleljenek.

Módosítás 2434
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az e cikk (2) bekezdésének b) és c)
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pontja szerinti általános adatvédelmi 
előírásokat kiegészítő, az adatkezelő vagy 
-feldolgozó és az adatok címzettje között 
létrejött és az illetékes felügyelő hatóság 
által a (4) bekezdés értelmében 
engedélyezett szerződéses feltételek;

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2435
Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) együttműködési megállapodások vagy 
egyoldalú kötelezettségvállalások a 
hatóságok részéről.

Or. en

Módosítás 2436
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a Bizottság által elismert nemzetközi 
adatvédelmi rendszerben való részvétel;

Or. de

Indokolás

A harmadik államok számára történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezések jelenleg nem 
adnak kellő ösztönzést a nemzetközi adatvédelmi rendszerek (pl. APEC és ECOWAS) 
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számára, hogy az Unió által megfelelőnek tartott adatvédelmi szintre törekedjenek. Az új e) 
pontnak legalább azt a jövőbeni lehetőséget biztosítania kell, hogy egy nemzetközi 
adatvédelmi rendszerben való részvétel esetén megerősítsék a megfelelő garanciák meglétét.

Módosítás 2437
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a 81. cikkben említett, egészségügyi 
célokat szolgáló intézkedések vagy a 83. 
cikkben hivatkozott, történelmi, 
statisztikai vagy tudományos célokat 
szolgáló intézkedések.

Or. en

Indokolás

Kereszthivatkozás a 42. cikk, valamint a 81. és 83. cikk vonatkozásában.

Módosítás 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) történelmi, statisztikai vagy 
tudományos célból a 83. cikk (4) 
bekezdésében említett intézkedések.

Or. en

Módosítás 2439
Axel Voss

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

db) történelmi, statisztikai vagy 
tudományos célból a 83. cikk (4) 
bekezdésében említett intézkedések.

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2440
Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben egy adatfeldolgozót több 
adatkezelő bízott meg lényegileg hasonló 
feldolgozási műveletek elvégzésével 
személyes adataik vonatkozásában, és 
ezeket a különböző adatkezelőktől érkező 
személyes adatokat az adatfeldolgozó 
és/vagy az adatkezelő továbbítja egy 
harmadik országban működő másik 
adatfeldolgozóhoz, az (1) bekezdésben 
említett megfelelő biztosítékokat egyetlen, 
jogilag kötelező érvényű eszköz 
formájában is nyújthatják az 
adatfeldolgozó és a másik adatfeldolgozó 
között, amely – lényegét tekintve –
ugyanolyan kötelezettségeket ró az 
alfeldolgozóra, mint a Bizottság által 
elfogadott általános uniós adatvédelmi 
előírások.

Or. en

Módosítás 2441
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

törölve

Or. en

Módosítás 2442
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

(3) A (2) bekezdés a), b), c) vagy e) pontja 
szerinti továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

Or. en

Módosítás 2443
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

(3) A (2) bekezdés a) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.
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Or. en

Indokolás

A (2) bekezdés b) pontjának törléséből következik.

Módosítás 2444
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

(3) A (2) bekezdés a) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

Or. en

Módosítás 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

(3) A (2) bekezdés a), b), c) vagy e) pontja 
szerinti továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

Or. en

Indokolás

További adminisztratív teher nélkül kell engedélyezni azon kódolt adatok kutatási célokból 
történő továbbítását, amelyeket a harmadik országbeli címzettek nem tudnak vagy nem fognak 
újra azonosítani.
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Módosítás 2446
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

(3) A (2) bekezdés a), b), c), d), da) vagy 
db) pontja szerinti egységes adatvédelmi 
feltételeken vagy kötelező erejű vállalati 
szabályokon alapuló továbbítás esetében 
nincs szükség további engedélyre.

Or. en

Módosítás 2447
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében nincs szükség 
további engedélyre.

(3) A (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeken 
vagy kötelező erejű vállalati szabályokon 
alapuló továbbítás esetében a (3) 
bekezdésben említett, vagy a kötelező 
erejű vállalati szabályokkal rendelkező 
vállalkozáscsoportok közötti egyetlen, 
jogilag kötelező erejű dokumentumot úgy 
kell tekinteni, hogy az megfelel e cikk (1) 
bekezdésének, és e tekintetben nincs 
szükség a felügyelő hatósággal folytatott 
konzultációra, a felügyelő hatósághoz 
történő benyújtásra, illetve a felügyelő 
hatóság általi jóváhagyásra vagy
engedélyezésre.

Or. en

Módosítás 2448
Sophia in 't Veld
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdésben említett megfelelő 
biztosítékok magukban foglalják azt a 
követelményt is, hogy a harmadik 
országok kormánya általi megfigyelés 
elleni biztosítékokkal vagy a harmadik 
országok hatóságai általi 
információkérésekkel kapcsolatos jogvita 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozik, amelyben az érintett adatkezelő 
vagy -feldolgozó fő szervezete található.

Or. en

Indokolás

E rendelkezésre annak elkerülése érdekében van szükség, hogy a harmadik országbeli 
feldolgozó mentesüljön a felelősségvállalás alól azokban az esetekben, amikor az adott 
harmadik ország megfigyeléssel kapcsolatos jogszabályait hallgatólagosan elfogadják.

Módosítás 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti 
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
feltételeket a felügyelő hatósággal. 
Amennyiben a továbbítás más tagállam 
vagy tagállamok érintettjeire vonatkozó 
feldolgozási tevékenyéghez kapcsolódik, 
vagy lényegesen érinti a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlását, a felügyelő 
hatóság alkalmazza az 57. cikk szerinti 

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2)
bekezdésének d) pontja szerinti 
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
feltételeket az illetékes felügyelő 
hatósággal. Amennyiben a továbbítás más 
tagállam vagy tagállamok érintettjeire 
vonatkozó feldolgozási tevékenyéghez 
kapcsolódik, vagy lényegesen érinti a 
személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlását, az illetékes felügyelő hatóság 
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egységességi mechanizmust. alkalmazza az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmust.

Or. en

Módosítás 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti 
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
feltételeket a felügyelő hatósággal. 
Amennyiben az adattovábbítás olyan 
feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos, 
amelyek másik tagállamban vagy 
tagállamokban található érintettekre 
vonatkoznak, vagy lényegesen érintik a 
személyes adatok szabad mozgását az 
Unióban, a felügyelő hatóság az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmust 
alkalmazza.

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti 
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó – amennyiben 
nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel 
vagy a szükséges és érvényes tanúsítással 
– a 34. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében előzetesen engedélyezteti a 
szerződéses feltételeket a felügyelő 
hatósággal. Amennyiben az adattovábbítás 
olyan feldolgozási tevékenységekkel 
kapcsolatos, amelyek másik tagállamban 
vagy tagállamokban található érintettekre 
vonatkoznak, vagy lényegesen érintik a 
személyes adatok szabad mozgását az 
Unióban, a felügyelő hatóság az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmust 
alkalmazza.

Or. es

Módosítás 2451
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti 

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) vagy da) pontja szerinti 
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szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
feltételeket a felügyelő hatósággal. 
Amennyiben a továbbítás más tagállam 
vagy tagállamok érintettjeire vonatkozó
feldolgozási tevékenyéghez kapcsolódik, 
vagy lényegesen érinti a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlását, a felügyelő 
hatóság alkalmazza az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmust.

szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
feltételeket az illetékes felügyelő 
hatósággal. Amennyiben az adattovábbítás
feldolgozási tevékenyéghez kapcsolódik, 
vagy lényegesen érinti a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlását, az illetékes
felügyelő hatóság alkalmazza az 57. cikk 
szerinti egységességi mechanizmust.

Or. en

Indokolás

Részben az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2452
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a továbbítás az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti 
szerződéses feltételeken alapul, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó a 34. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében 
előzetesen engedélyezteti a szerződéses 
feltételeket a felügyelő hatósággal.
Amennyiben a továbbítás más tagállam 
vagy tagállamok érintettjeire vonatkozó 
feldolgozási tevékenyéghez kapcsolódik,
vagy lényegesen érinti a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlását, a felügyelő 
hatóság alkalmazza az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmust.

(4) Amennyiben az e cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti 
szerződéses feltételek alapján 
gondoskodnak a megfelelő 
biztosítékokról, az adatkezelő vagy -
feldolgozó biztosítja, hogy a tervbe vett 
adatfeldolgozás megfelel e rendeletnek, és 
mérsékeli az érintettekre nézve fennálló 
kockázatokat. A felügyelő hatóság az e 
rendelkezés alapján biztosított 
iránymutatáson és tanácsadáson keresztül 
előmozdítja a rendelet betartását.
Amennyiben a feldolgozás más tagállam 
vagy tagállamok érintettjeire vonatkozik,
vagy lényegesen érinti a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlását, az Európai 
Adatvédelmi Testület iránymutatással 
szolgál a rendelet következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében, 
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figyelembe véve az egyes tagállamok 
sajátos körülményeit.

Or. en

Indokolás

Az EGT-n kívül feldolgozott adatok esetében megfelelő biztosítékokra van szükség. A 
továbbítás fogalma idejétmúlt, mivel az adatokhoz anélkül is hozzá lehet férni az EGT-n 
kívülről, hogy az adatkezelő továbbítaná azokat. A szerződéses feltételek előzetes 
engedélyezése valószínűleg aránytalan terheket róna a felügyelő hatóságokra, amelyeket 
inkább tanácsadás és iránymutatás céljából kellene igénybe venni. Az Európai Adatvédelmi 
Testület koordinációs szerepe biztosítaná az iránymutatások következetességét.

Módosítás 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
dönthet úgy, hogy az adatokat az e cikk 
(2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti 
általános adatvédelmi előírások alapján 
továbbítja, és hogy ezeket az általános 
előírásokat a továbbított adatokra 
vonatkozóan további jogilag kötelező 
erejű kötelezettségvállalások 
alkalmazásával egészíti ki. Ilyen esetekben 
előzetesen konzultál az illetékes felügyelő 
hatósággal e kiegészítő 
kötelezettségvállalásokról, amelyek az 
általános előírásokat egészítik ki, és 
azokkal sem közvetlenül, sem közvetetten 
nem lehetnek ellentétesek. A tagállamok, 
a felügyelő hatóságok és a Bizottság 
azáltal ösztönzik a kiegészítő és jogilag 
kötelező erejű kötelezettségvállalások 
alkalmazását, hogy a 39. cikknek 
megfelelően elfogadott adatvédelmi 
címkét, jelzőt vagy mechanizmust 
kínálnak az ilyen magasabb szintű 
biztosítékokat alkalmazó adatkezelőknek 
és -feldolgozóknak.
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Or. en

Indokolás

Az adatkezelők és -feldolgozók gyakran rendelkeznek olyan közvetlen és gyakorlati 
tapasztalattal, amely igazolja, hogy az általuk továbbított személyes adatok vonatkozásában 
helyénvaló a kiegészítő biztosítékok alkalmazása. A rendeletnek ösztönöznie kell arra, hogy 
ezen adatkezelők és -feldolgozók kiegészítő biztosítékokat kínáljanak, amennyiben ez 
helyénvaló. Ezek a kiegészítő kötelezettségvállalások nem lehetnek ellentétesek az általános 
előírásokkal.

Módosítás 2454
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
dönthet úgy, hogy az adatokat az e cikk 
(2) bekezdésében foglalt vonatkozó 
rendelkezések szerinti általános 
adatvédelmi előírások alapján továbbítja, 
és hogy ezeket az általános előírásokat a 
továbbított adatokra vonatkozó további 
jogilag kötelező erejű 
kötelezettségvállalásokkal egészíti ki. 
Ilyen esetekben előzetesen konzultál az 
illetékes felügyelő hatósággal e kiegészítő 
kötelezettségvállalásokról, amelyek az 
általános előírásokat egészítik ki, és 
azokkal sem közvetlenül, sem közvetetten 
nem lehetnek ellentétesek. A tagállamok, 
a felügyelő hatóságok és a Bizottság 
azáltal ösztönzik a kiegészítő és jogilag 
kötelező erejű kötelezettségvállalások 
alkalmazását, hogy a 39. cikknek 
megfelelően elfogadott adatvédelmi 
címkét, jelzőt vagy mechanizmust 
kínálnak az ilyen magasabb szintű 
biztosítékokat alkalmazó adatkezelőknek 
és -feldolgozóknak.

Or. en
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Indokolás

Részben az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2455
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az e cikk (2) bekezdésében foglalt 
vonatkozó rendelkezések szerinti 
kiegészítő szerződéses feltételek 
használatának ösztönzése céljából az 
illetékes hatóságok a 39. cikknek 
megfelelően elfogadott adatvédelmi 
címkét, jelzőt vagy mechanizmust 
kínálhatnak e biztosítékokat alkalmazó 
adatkezelőknek és -feldolgozóknak.

Or. en

Indokolás

Részben az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2456
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 

törölve
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iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak 
mindaddig, amíg azokat a felügyelő 
hatóság nem módosítja, nem váltja fel 
vagy nem helyezi hatályon kívül.

Or. en

Módosítás 2457
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 

törölve
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szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak 
mindaddig, amíg azokat a felügyelő 
hatóság nem módosítja, nem váltja fel 
vagy nem helyezi hatályon kívül.

Or. en

Módosítás 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak 
mindaddig, amíg azokat a felügyelő 
hatóság nem módosítja, nem váltja fel 

törölve
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vagy nem helyezi hatályon kívül.

Or. en

Módosítás 2459
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak 
mindaddig, amíg azokat a felügyelő 
hatóság nem módosítja, nem váltja fel vagy 
nem helyezi hatályon kívül.

(5) A felügyelő hatóságnak a 95/46/EK 
irányelv 26. cikkének (2) bekezdésén 
alapuló engedélyei az e rendelet 
hatálybalépését követő nem több mint két 
éven keresztül vagy addig maradnak
hatályban, amíg azokat a felügyelő hatóság 
nem módosítja, nem váltja fel vagy nem 
helyezi hatályon kívül.

Or. hu

Módosítás 2460
Sophia in 't Veld
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak mindaddig, 
amíg azokat a felügyelő hatóság nem 
módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi 
hatályon kívül.

(5) A felügyelő hatóságnak a 95/46/EK 
irányelv 26. cikkének (2) bekezdésén 
alapuló engedélyei hatályban maradnak 
mindaddig, amíg azokat a felügyelő 
hatóság nem módosítja, nem váltja fel vagy 
nem helyezi hatályon kívül.

Or. en

Módosítás 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak –
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előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak mindaddig, 
amíg azokat a felügyelő hatóság nem 
módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi 
hatályon kívül.

amennyiben nem rendelkezik adatvédelmi 
tisztviselővel vagy a szükséges és érvényes 
tanúsítással – előzetes engedélyt kell 
szerezni az adattovábbításra, 
adattovábbításokra vagy azon 
rendelkezésekre vonatkozóan, amelyeket 
az ilyen adattovábbítás alapját képező 
közigazgatási megállapodásba kell iktatni. 
A felügyelő hatóság ilyen engedélyének 
meg kell felelnie a 34. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának. Amennyiben az 
adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak mindaddig, 
amíg azokat a felügyelő hatóság nem 
módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi 
hatályon kívül.

Or. es

Módosítás 2462
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 

(5) A felügyelő hatóságnak a 95/46/EK 
irányelv 26. cikkének (2) bekezdésén 
alapuló engedélyei hatályban maradnak 
mindaddig, amíg azokat a felügyelő 
hatóság nem módosítja, nem váltja fel vagy 
nem helyezi hatályon kívül.
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engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak mindaddig, 
amíg azokat a felügyelő hatóság nem 
módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi 
hatályon kívül.

Or. en

Módosítás 2463
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben 
az adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelme tekintetében a hatóságok
megfelelő biztosítékokat vesznek igénybe,
de azokat nem a (2) bekezdés da) 
pontjában említett, jogilag kötelező erejű 
eszköz formájában nyújtják, a
hatóságoknak előzetes engedélyt kell 
szerezniük az adattovábbításra, 
adattovábbításokra vagy azon 
rendelkezésekre vonatkozóan, amelyeket 
az ilyen adattovábbítás alapját képező 
közigazgatási megállapodásba kell iktatni. 
A felügyelő hatóság ilyen engedélyének 
meg kell felelnie a 34. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának. Amennyiben az 
adattovábbítás olyan feldolgozási 
tevékenységekkel kapcsolatos, amelyek 
másik tagállamban vagy tagállamokban 
található érintettekre vonatkoznak, vagy 
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mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak mindaddig,
amíg azokat a felügyelő hatóság nem 
módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi 
hatályon kívül.

lényegesen érintik a személyes adatok 
szabad mozgását az Unióban, a felügyelő 
hatóság az 57. cikk szerinti egységességi 
mechanizmust alkalmazza. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak mindaddig, 
amíg azokat a felügyelő hatóság nem 
módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi 
hatályon kívül.

Or. en

Módosítás 2464
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben nem 
nyújtanak megfelelő biztosítékokat, az 
adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
előzetes engedélyt kell szerezni az 
adattovábbításra, adattovábbításokra vagy 
azon rendelkezésekre vonatkozóan, 
amelyeket az ilyen adattovábbítás alapját 
képező közigazgatási megállapodásba kell 
iktatni. A felügyelő hatóság ilyen 
engedélyének meg kell felelnie a 34. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának. Amennyiben a
továbbítás más tagállam vagy tagállamok 
érintettjeire vonatkozó feldolgozási 
tevékenyéghez kapcsolódik, vagy 
lényegesen érinti a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlását, a felügyelő 
hatóság alkalmazza az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmust. A felügyelő 
hatóságnak a 95/46/EK irányelv 26. 
cikkének (2) bekezdésén alapuló 
engedélyei hatályban maradnak mindaddig, 
amíg azokat a felügyelő hatóság nem 
módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi 

(5) Amennyiben a személyes adatok 
védelmére jogilag kötelező eszközben –
például egyetértési megállapodás 
formájában – nem nyújtanak megfelelő 
biztosítékokat, az adatkezelő biztosítja, 
hogy a tervbe vett adatfeldolgozás 
megfelel e rendeletnek, és mérsékeli az 
érintettekre nézve fennálló kockázatokat. 
A felügyelő hatóság e rendelkezés alapján 
biztosított iránymutatáson és 
tanácsadáson keresztül előmozdítja a 
rendelet betartását. Amennyiben a
feldolgozás más tagállam vagy tagállamok 
érintettjeire vonatkozik, vagy lényegesen 
érinti a személyes adatok Unión belüli 
szabad áramlását, az Európai Adatvédelmi 
Testület iránymutatással szolgál a 
rendelet következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében, figyelembe véve az 
egyes tagállamok sajátos körülményeit.
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hatályon kívül.
A felügyelő hatóságnak a 95/46/EK 
irányelv 26. cikkének (2) bekezdésén 
alapuló engedélyei hatályban maradnak 
mindaddig, amíg azokat a felügyelő 
hatóság nem módosítja, nem váltja fel vagy 
nem helyezi hatályon kívül.

Or. en

Indokolás

Az előzetes engedélyezésre vonatkozó követelmény túlterhelné a felügyelő hatóságokat. Az 
Európai Adatvédelmi Testület szerepvállalása hasznos lenne.

Módosítás 2465
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adattovábbítás kötelező erejű vállalati 
szabályok alapján

törölve

(1) A felügyelő hatóság az 58. cikkben 
meghatározott egységességi 
mechanizmusnak megfelelően jóváhagyja 
a kötelező erejű vállalati szabályokat, 
feltéve hogy azok
a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 
tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;
b) kifejezetten elismerik az érintettek 
érvényesíthető jogait;
c) megfelelnek a (2) bekezdés szerinti 
követelményeknek.
(2) A kötelező erejű vállalati szabályok 
meghatározzák legalább az alábbiakat:
a) a vállalkozáscsoport és tagjai 
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struktúrája és elérhetősége;
b) az adatok továbbítása vagy 
továbbítássorozata, beleértve a személyes 
adatok kategóriáit, a feldolgozás fajtáját 
és céljait, az érintettek fajtáit és a kérdéses 
harmadik ország vagy országok 
azonosítását;
c) belső és külső tekintetben jogilag 
kötelező jellegük;
d) az általános adatvédelmi elvek, 
különösen a célhoz kötöttség, az 
adatminőség, a feldolgozás jogalapja, az 
érzékeny személyes adatok feldolgozása, 
az adatbiztonságot biztosító intézkedések; 
valamint az olyan szervezetekhez irányuló 
továbbítás feltételei, amelyeket nem 
kötnek a politikák; 
e) az érintettek jogai és e jogok 
gyakorlásának módjai, beleértve a 20. 
cikk szerinti profilalkotáson alapuló 
intézkedések alóli mentesülés jogát, a 75. 
cikk értelmében vett panasz 
benyújtásának jogát a hatáskörrel 
rendelkező felügyelő hatósághoz és a 
tagállamok illetékes bíróságaihoz, és a 
jogorvoslathoz való jogot, valamint adott 
esetben a kötelező erejű vállalati 
szabályok megsértése esetén a 
kártérítéshez való jogot;
f) a valamely tagállamban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó felelősségének 
elismerése a kötelező erejű vállalati 
szabályoknak a vállalkozáscsoport nem az 
Unióban létrehozott bármely tagja által 
történő megsértéséért; az adatkezelő vagy 
az adatfeldolgozó részben vagy egészben 
kizárólag abban az esetben mentesül e 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az 
érintett tag a kárt okozó eseményért nem 
felelős;
g) a 11. cikk értelmében miként biztosítják 
az érintetteknek a kötelező erejű vállalati 
szabályokról, különösen az e bekezdés d), 
e) és f) pontja szerinti rendelkezésekről 
szóló információt;
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h) a 35. cikk érelmében kijelölt 
adatvédelmi tisztviselő feladatai, beleértve 
a vállalkozáscsoporton belül a kötelező 
erejű vállalati szabályoknak való 
megfelelés, valamint a képzés és a 
panaszkezelés nyomon követését;
i) a vállalkozáscsoporton belül a kötelező 
erejű vállalati szabályokkal való összhang 
ellenőrzésének biztosítására irányuló 
mechanizmusok; 
j) a politikák változásainak jelentésére és 
rögzítésére és e változások felügyelő 
hatóság felé történő bejelentésére 
irányuló mechanizmusok;
k) a felügyelő hatósággal való 
együttműködés mechanizmusai a 
vállalkozáscsoport bármely tagjával való 
összhang biztosítása érdekében, 
különösen azáltal, hogy a felügyelő 
hatóság számára elérhetővé teszik az e 
bekezdés i) pontja szerinti intézkedések 
ellenőrzésének eredményeit.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályokra – különösen azok 
elfogadására, a (2) bekezdés b), d), e) és f) 
pontjának az adatfeldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályokra 
történő alkalmazására és az érintettek 
személyes adatai védelmének biztosítására 
- vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
(4) A Bizottság meghatározhatja az 
adatkezelők, feldolgozók és felügyelő 
hatóságok között az e cikk szerinti 
kötelező erejű vállalati szabályokra 
vonatkozó, elektronikus formában történő 
információcsere formátumát és eljárásait. 
E végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en



AM\929519HU.doc 75/150 PE506.169v02-00

HU

Módosítás 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóság az 58. cikkben 
meghatározott egységességi 
mechanizmusnak megfelelően jóváhagyja 
a kötelező erejű vállalati szabályokat, 
feltéve, hogy azok

(1) A felügyelő hatóság egy egységes 
jóváhagyó okiraton keresztül engedélyezi 
a vállalkozáscsoportra vonatkozó kötelező 
erejű vállalati szabályokat, feltéve, hogy 
azok

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy az egységességi mechanizmust alkalmazzák a kötelező erejű 
vállalati szabályok elfogadására. A jelenlegi adatvédelmi keret égisze alatt sem áll fenn ez a 
helyzet.

Módosítás 2467
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóság az 58. cikkben 
meghatározott egységességi 
mechanizmusnak megfelelően jóváhagyja
a kötelező erejű vállalati szabályokat, 
feltéve, hogy azok

(1) Az illetékes felügyelő hatóság egy 
egységes jóváhagyó okiraton keresztül 
engedélyezi a vállalkozáscsoportra 
vonatkozó kötelező erejű vállalati 
szabályokat. Ezek a szabályok lehetővé 
teszik a vállalatok közötti többszörös, 
Európán belüli és kívüli nemzetközi 
adattovábbításokat, feltéve, hogy azok

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.
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Módosítás 2468
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóság az 58. cikkben 
meghatározott egységességi 
mechanizmusnak megfelelően jóváhagyja
a kötelező erejű vállalati szabályokat, 
feltéve, hogy azok

(1) Azok az adatkezelők és/vagy 
adatfeldolgozók, amelyek a 42. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja szerint kötelező 
erejű vállalati szabályok formájában 
kívánnak megfelelő biztosítékot nyújtani, 
értesítik a megfelelő felügyelő 
hatóságokat a kötelező erejű vállalati
szabályaik meglétéről, és azok a felügyelő
hatóságok által jóváhagyottnak 
tekintendők, feltéve, hogy azok:

Or. en

Módosítás 2469
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóság az 58. cikkben 
meghatározott egységességi 
mechanizmusnak megfelelően jóváhagyja 
a kötelező erejű vállalati szabályokat, 
feltéve hogy azok

(1) Amennyiben a megfelelő 
biztosítékokat kötelező erejű vállalati
szabályok formájában kívánják nyújtani, 
az adatkezelők gondoskodnak e rendelet 
betartásáról, biztosítva, hogy a kötelező 
erejű vállalati szabályok

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 
tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 
tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;

b) kifejezetten elismerik az érintettek 
érvényesíthető jogait;

b) kifejezetten elismerik az érintettek 
érvényesíthető jogait;
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c) megfelelnek a (2) bekezdés szerinti 
követelményeknek.

c) megfelelnek a (2) bekezdés szerinti 
követelményeknek.

A felügyelő hatóság az e rendelkezés 
alapján biztosított iránymutatáson és 
tanácsadáson keresztül előmozdítja a 
rendelet betartását.

Or. en

Indokolás

Az adatkezelő dolga, hogy e rendelet értelmében megfeleljen a kötelező erejű vállalati 
szabályoknak. Az összes kötelező erejű vállalati szabály jóváhagyására irányuló követelmény 
túlterhelné a felügyelő hatóságokat, amelyeket inkább iránymutatás céljából kellene igénybe 
venni.

Módosítás 2470
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 
tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára és 
azok külső alvállalkozóira tekintettel 
alkalmazandók és végrehajthatók, 
beleértve az alkalmazottakat is;

Or. en

Módosítás 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára és 
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tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;

azok külső alvállalkozóira tekintettel 
alkalmazandók és végrehajthatók, 
beleértve az alkalmazottakat is;

Or. en

Módosítás 2472
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 
tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára és 
azok külső alvállalkozóira tekintettel 
alkalmazandók és végrehajthatók, 
beleértve az alkalmazottakat is;

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2473
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára 
tekintettel alkalmazandók és 
végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;

a) jogilag kötelező érvényűek, és az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
vállalkozáscsoportjának minden tagjára és 
azoknak – a kötelező erejű vállalati 
szabályok hatálya alá tartozó –
alvállalkozóira tekintettel alkalmazandók 
és végrehajthatók, beleértve az 
alkalmazottakat is;
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Or. en

Módosítás 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vállalati munkavállalói képviselet és 
az adatvédelmi tisztviselő jóváhagyását 
követően a vállalat telephelyén kerültek 
kidolgozásra;

Or. de

Módosítás 2475
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozáscsoport és tagjai struktúrája 
és elérhetősége;

a) a vállalkozáscsoport és tagjai, valamint 
azok külső alvállalkozóinak struktúrája és 
elérhetősége;

Or. en

Módosítás 2476
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozáscsoport és tagjai struktúrája 
és elérhetősége;

a) a vállalkozáscsoport és tagjai, valamint 
azok külső alvállalkozóinak struktúrája és 
elérhetősége;
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Or. en

Módosítás 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozáscsoport és tagjai struktúrája 
és elérhetősége;

a) a vállalkozáscsoport és tagjai, valamint 
azok külső alvállalkozóinak struktúrája és 
elérhetősége;

Or. en

Módosítás 2478
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozáscsoport és tagjai struktúrája 
és elérhetősége;

a) a vállalkozáscsoport és tagjai, valamint 
azok külső alvállalkozóinak struktúrája és 
elérhetősége;

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2479
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozáscsoport és tagjai struktúrája a) a vállalkozáscsoport és tagjai, valamint 



AM\929519HU.doc 81/150 PE506.169v02-00

HU

és elérhetősége; azok alvállalkozóinak struktúrája és 
elérhetősége;

Or. en

Módosítás 2480
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatok továbbítása vagy 
továbbítássorozata, beleértve a személyes 
adatok kategóriáit, a feldolgozás fajtáját és 
céljait, az érintettek fajtáit és a kérdéses 
harmadik ország vagy országok 
azonosítását;

b) az adatok továbbítása vagy 
továbbítássorozata, beleértve a személyes 
adatok kategóriáit, a feldolgozás fajtáját és 
céljait, az érintettek fajtáit és adott esetben
a kérdéses harmadik ország vagy országok 
azonosítását;

Or. en

Módosítás 2481
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a valamely tagállamban létrehozott
adatkezelő vagy -feldolgozó felelősségének 
elismerése a kötelező erejű vállalati 
szabályoknak a vállalkozáscsoport nem az 
Unióban létrehozott bármely tagja által 
történő megsértéséért; az adatkezelő vagy 
az adatfeldolgozó részben vagy egészben 
kizárólag abban az esetben mentesül e 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az 
érintett tag a kárt okozó eseményért nem 
felelős;

f) az adatkezelő vagy -feldolgozó 
felelősségének elismerése a kötelező erejű 
vállalati szabályoknak a vállalkozáscsoport 
nem az Unióban létrehozott bármely tagja 
által történő megsértéséért; az adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó részben vagy 
egészben kizárólag abban az esetben 
mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy az érintett tag a kárt okozó 
eseményért nem felelős;

Or. en
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Módosítás 2482
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a 35. cikk érelmében kijelölt 
adatvédelmi tisztviselő feladatai, beleértve 
a vállalkozáscsoporton belül a kötelező 
erejű vállalati szabályoknak való 
megfelelés, valamint a képzés és a 
panaszkezelés nyomon követését;

h) a 35. cikk érelmében kijelölt 
adatvédelmi tisztviselő feladatai, beleértve 
a vállalkozáscsoporton belül a kötelező 
erejű vállalati szabályoknak való 
megfelelés nyomon követését;

Or. en

Módosítás 2483
Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az adatkezelő a 42. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
kötelező erejű vállalati szabályok 
formájában kíván megfelelő biztosítékokat 
nyújtani, a 43. cikk (2) bekezdésének a)–
k) pontjában felsorolt tényezőket
a) csak annyiban kell alkalmazni, 
amennyiben azok a feldolgozóra 
alkalmazandók és amennyiben az 
érintettek szempontjából lényegesek; 
valamint
b) minden adatkezelő tekintetében külön 
is meg lehet határozni.

Or. en
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Módosítás 2484
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályokra – különösen azok 
elfogadására, a (2) bekezdés b), d), e) és f) 
pontjának az adatfeldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályokra 
történő alkalmazására és az érintettek 
személyes adatai védelmének biztosítására 
- vonatkozó szempontok és követelmények 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 2485
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az e cikk szerinti kötelező erejű 
vállalati szabályokra – különösen azok 
elfogadására, a (2) bekezdés b), d), e) és f) 
pontjának az adatfeldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályokra történő 
alkalmazására és az érintettek személyes 
adatai védelmének biztosítására –
vonatkozó szempontok és követelmények
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(3) Az Európai Adatvédelmi Testületet 
bízzák meg azzal a feladattal, hogy az e 
cikk szerinti kötelező erejű vállalati 
szabályokra – különösen azok 
elfogadására, a (2) bekezdés b), d), e) és f) 
pontjának az adatfeldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályokra történő 
alkalmazására és az érintettek személyes 
adatai védelmének biztosítására –
vonatkozó szempontokat és 
követelményeket a 66. cikkel összhangban 
részletesen meghatározza.

Or. en
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Módosítás 2486
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 2487
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az adatkezelők, feldolgozók és 
felügyelő hatóságok között az e cikk 
szerinti kötelező erejű vállalati szabályokra 
vonatkozó, elektronikus formában történő 
információcsere formátumának és 
eljárásainak meghatározása érdekében a 
86. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Horizontális módosítás, amely a végrehajtási jogi aktusokat teljes egészében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal váltja fel annak érdekében, hogy garantálja az Európai Parlament 
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teljes körű bevonását a döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság meghatározhatja az 
adatkezelők, feldolgozók és felügyelő 
hatóságok között az e cikk szerinti kötelező 
erejű vállalati szabályokra vonatkozó, 
elektronikus formában történő 
információcsere formátumát és eljárásait. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
fogadják el.

(4) A Bizottság meghatározhatja az 
adatkezelők, feldolgozók és felügyelő 
hatóságok között az e cikk szerinti kötelező 
erejű vállalati szabályokra vonatkozó 
információcsere formátumát és eljárásait. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
fogadják el.

Or. es

Módosítás 2489
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének kikérését követően az 
adatkezelők, feldolgozók és felügyelő 
hatóságok között az e cikk szerinti kötelező 
erejű vállalati szabályokra vonatkozó, 
elektronikus formában történő 
információcsere formátumának és 
eljárásainak meghatározása érdekében a 
86. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en
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Módosítás 2490
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. cikk
Adattovábbítás kötelező erejű vállalati 

szabályok alapján
A 38b. cikk rendelkezéseit megfelelően 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. cikk
Az uniós jog által nem engedélyezett 

továbbítások
(1) Valamely harmadik ország 
bíróságának vagy törvényszékének azon 
ítéletei, illetve közigazgatási hatóságának 
azon határozatai, amelyek az adatkezelőt 
vagy -feldolgozót személyes adatok 
közlésére kötelezik, csak a kérelmező 
harmadik ország és az Unió vagy 
valamely tagállam között hatályos 
kölcsönös segítségnyújtási szerződés vagy 
nemzetközi megállapodás alapján és 
azokkal összhangban ismerhetők el és 
hajthatók végre.
(2) Amennyiben valamely harmadik 
ország bíróságának vagy törvényszékének 
ítélete, illetve közigazgatási hatóságának 
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határozata személyes adatok közlésére 
kéri az adatkezelőt vagy -feldolgozót, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó, valamint – ha 
van ilyen – az adatkezelő képviselője 
haladéktalanul értesíti a kérésről a 
felügyelő hatóságot, és a 34. cikkel 
összhangban megszerzi a felügyelő 
hatóságnak a továbbításra vonatkozó 
előzetes engedélyét.
(3) A felügyelő hatóság értékeli a kért 
közlés e rendeletnek való megfelelését, és 
különösen azt, hogy a közlés vajon 
szükséges és jogilag előírt-e a 44. cikk (1) 
bekezdésének d) és e) pontjának, valamint 
az (5) bekezdésnek megfelelően.
(4) A felügyelő hatóság tájékoztatja az 
illetékes nemzeti hatóságot a kérésről. Az 
adatkezelő vagy -feldolgozó egyúttal az 
érintettet is tájékoztatja a kérésről és a 
felügyelő hatóság engedélyéről.
(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
keretében megállapíthatja a felügyelő 
hatóság (2) bekezdés szerinti értesítésének 
és az érintett (4) bekezdés szerinti 
tájékoztatásának szabványformátumát, 
valamint az értesítés és a tájékoztatás 
során alkalmazandó eljárásokat. E 
végrehajtási jogi aktusokat az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményének 
kikérését követően a 87. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban fogadják el.

Or. en

Módosítás 2492
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eltérések A nemzetközi továbbításra vonatkozó 
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egyéb jogszerű indokok

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2493
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára csak azzal a 
feltétellel kerülhet sor, hogy:

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára – feltéve, hogy 
nem tömeges, ismétlődő és strukturális 
jellegű feldolgozásról van szó – csak azzal 
a feltétellel kerülhet sor, hogy:

Or. en

Módosítás 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
tagállamok előírják, hogy a személyes
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára csak azzal a 

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat hiányában, vagy 
amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy 
valamely harmadik ország, illetve e 
harmadik ország valamely régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, vagy valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosítja a 
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feltétellel kerülhet sor, hogy: megfelelő szintű védelmet a 41. cikk (5) 
bekezdésének megfelelően, illetve a 42. 
cikk szerinti megfelelő biztosítékok 
hiányában a tagállamok előírják, hogy a 
személyes adatok harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítására vagy továbbítássorozatára 
csak azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy

Or. en

Módosítás 2495
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára csak azzal a 
feltétellel kerülhet sor, hogy:

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat hiányában, vagy 
amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy 
valamely harmadik ország, illetve e 
harmadik ország valamely régiója vagy 
adatfeldolgozó ágazata, vagy valamely 
nemzetközi szervezet nem biztosítja a 
megfelelő szintű védelmet a 41. cikk (5) 
bekezdésének megfelelően, illetve a 42. 
cikk szerinti megfelelő biztosítékok 
hiányában a tagállamok előírják, hogy a 
személyes adatok harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
továbbítására vagy továbbítássorozatára 
csak azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára csak azzal a 
feltétellel kerülhet sor, hogy:

(1) A 6., 14., 15., 16. és 17. cikk sérelme 
nélkül a 41. cikk értelmében vett 
megfelelőségi határozat, illetve a 42. cikk 
szerinti megfelelő biztosítékok hiányában a 
tagállamok előírják, hogy a személyes 
adatok harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítására 
vagy továbbítássorozatára csak azzal a 
feltétellel kerülhet sor, hogy:

Or. en

Módosítás 2497
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett hozzájárulását adta a tervezett 
továbbításhoz, miután tájékoztatták az 
ilyen továbbításnak a megfelelőségről 
szóló határozat és a megfelelő biztosítékok 
hiányából fakadó kockázatairól; vagy

a) az érintett hozzájárulását adta a tervezett 
továbbításhoz, miután tájékoztatták az 
ilyen továbbításnak a megfelelőségről 
szóló határozat és a megfelelő biztosítékok 
hiányából fakadó kockázatairól; és

Or. en

Módosítás 2498
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a továbbítás fontos közérdekből 
szükséges; vagy

törölve
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Or. en

Módosítás 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2500
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

törölve

Or. en

Módosítás 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

törölve

Or. en

Módosítás 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

törölve

Or. en

Módosítás 2503
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogos érdek önmagában nem szolgál elegendő indokkal a személyes adatok bárminemű 
továbbításához. Ennél szilárdabb jogalapra van szükség, ahogy azt a 44. cikk többi 
szakaszában előírják.

Módosítás 2504
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amennyiben az adatkezelő vagy -
feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.
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Módosítás 2505
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő –
felügyelő hatóság által engedélyezett –
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

Or. en

Módosítás 2506
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a továbbítás az adatkezelő vagy -
feldolgozó jogos érdekében szükséges, 
amely nem minősíthető gyakorinak vagy 
tömegesnek, amennyiben az adatkezelő 
vagy -feldolgozó az adattovábbítás vagy az 
adattovábbítás-sorozat minden 
körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat 
alapján szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

h) a feldolgozás az adatkezelő jogos 
érdekében szükséges, amennyiben az 
adatkezelő szükség szerint megfelelő 
biztosítékokat hozott létre a személyes 
adatokra tekintettel.

Or. en
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Indokolás

A „továbbítás” idejétmúlt fogalom. A fő kérdést a biztosítékok minősége jelenti.

Módosítás 2507
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a továbbítás az érintett jogos 
érdekében szükséges, különösen, ha azt 
harmadik ország bevonása miatt kérik 
vagy tekintik szükségesnek;

Or. en

Módosítás 2508
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a személyes adatokat névtelenné 
tették;

Or. en

Indokolás

Ez egy indokolt eltérés.

Módosítás 2509
Ewald Stadler

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

ha) a 41. vagy a 42. cikk szerinti 
megfelelő adatvédelmi szint hiányában a 
személyes adatok harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet vagy hatóság részére 
történő továbbítása vagy 
továbbítássorozata csak azzal a feltétellel 
megengedett, ha az adattovábbítás az 
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
vagy engedély, illetve prudenciális 
követelmény vagy egyéb jogi előírás 
teljesítéséhez szükséges.

Or. de

Módosítás 2510
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a személyes adatokat álnéven kezelték, 
a kódot és az adatot külön tárolták, és a 
szerződéses feltételek értelmében az 
adatkezelő nem férhet hozzá a kódhoz.

Or. en

Indokolás

Ez egy indokolt eltérés.

Módosítás 2511
Dimitrios Droutsas

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

(3) Amennyiben a feldolgozás az (1) 
bekezdés h) pontján alapul, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó különös figyelmet fordít 
az adatok jellegére, a tervezett feldolgozási 
művelet vagy műveletek céljára és 
időtartamára, valamint a kiindulási 
ország, a harmadik ország és a célország 
szerinti helyzetre, valamint szükség szerint 
a személyes adatok védelme tekintetében 
biztosított megfelelő biztosítékokra.

törölve

Or. en

Módosítás 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a feldolgozás az (1) 
bekezdés h) pontján alapul, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó különös figyelmet fordít 
az adatok jellegére, a tervezett feldolgozási 
művelet vagy műveletek céljára és 
időtartamára, valamint a kiindulási 
ország, a harmadik ország és a célország 
szerinti helyzetre, valamint szükség szerint 
a személyes adatok védelme tekintetében 
biztosított megfelelő biztosítékokra.

törölve

Or. en

Módosítás 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

(4) Az (1) bekezdés b), c) és h) pontja nem 
alkalmazható a hatóságok által közhatalmi 
jogosultságaik gyakorlása során végzett 
tevékenységekre.

(4) Az (1) bekezdés b), c) és h) pontja nem 
alkalmazható a hatóságok által közhatalmi 
jogosultságaik gyakorlása során, illetve 
más, közérdekű feladatok ellátásával 
megbízott szervek által végzett 
tevékenységekre.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek azt is figyelembe kell vennie például, ha a magánszervezeteket közszolgálati 
feladatok ellátásával bízták meg. Egyetlen megközelítésnek kell érvényesülnie a 
közszolgáltatások ellátásában – függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatást nyújtó szerv,
hatóság vagy állami szerv, vagy pedig szerződött magánszervezet.

Módosítás 2514
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés b), c) és h) pontja nem 
alkalmazható a hatóságok által közhatalmi 
jogosultságaik gyakorlása során végzett 
tevékenységekre.

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontja nem 
alkalmazható a hatóságok által közhatalmi 
jogosultságaik gyakorlása során végzett 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés b), c) és h) pontja nem 
alkalmazható a hatóságok által közhatalmi 

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontja nem 
alkalmazható a hatóságok által közhatalmi 
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jogosultságaik gyakorlása során végzett 
tevékenységekre.

jogosultságaik gyakorlása során végzett 
tevékenységekre.

Or. en

Módosítás 2516
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik.

törölve

Or. en

Módosítás 2517
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik. Ez az 
eltérés csak alkalmi adattovábbításokra 
alkalmazandó. Minden esetben alaposan 
meg kell vizsgálni az adattovábbítás összes 
körülményét.

Or. en

Módosítás 2518
Wim van de Camp
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismerniük a 
nemzetközi egyezményeknek, az uniós 
jognak vagy azon tagállam jogának, amely 
az adatkezelőre vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A közérdek nemzetközi egyezményekben is megfogalmazható, még akkor is, ha nincsenek 
külön nemzeti vagy uniós jogszabályok. Ezen egyezményeknek továbbra is tiszteletben kell 
tartaniuk a személyes adatok védelméhez való jog lényegét, és a követett legitim célhoz 
mérten arányosnak kell lenniük. Emellett ha a személyes adatokat e jogalap szerint dolgozzák 
fel, akkor annak nyilvánvalóan meg kell felelnie a rendelet minden más szempontjának is.

Módosítás 2519
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik, illetve 
az alkalmazandó nemzetközi 
megállapodásoknak vagy 
szabályozásoknak.

Or. en

Indokolás

A pontosítás oka a következő: annak ellenére, hogy a (87) preambulumbekezdésben elismerik, 
hogy a szabályozó hatóságok közötti nemzetközi adattovábbítást a „fontos közérdek” védelme 
indokolja, a 45. cikk (5) bekezdése a kifejezést kizárólag az uniós vagy tagállami joggal 
összefüggésben határozza meg. Tisztázni kell, hogy a „fontos közérdek” kiterjed a nemzetközi 
megállapodásokra is, amelyek alapján jelenleg a külföldi szabályozó hatóságok az ilyen 
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adattovábbításokat bonyolítják.

Módosítás 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismernie az 
uniós jognak vagy azon tagállam jogának, 
amely az adatkezelőre vonatkozik.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában 
hivatkozott közérdeket el kell ismerniük a 
nemzetközi egyezményeknek, az uniós 
jognak vagy azon tagállam jogának, amely 
az adatkezelőre vonatkozik.

Or. en

Módosítás 2521
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adatkezelő vagy -feldolgozó a 28. 
cikk szerinti dokumentációban 
dokumentálja a vizsgálatot és az e cikk (1) 
bekezdésének h) pontja szerinti, létrehozott 
megfelelő biztosítékokat, és a

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

felügyelő hatóságnak a továbbításra 
vonatkozó előzetes engedélyét.

Or. en

Módosítás 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 2526
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 2527
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 2528
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a „fontos közérdek” (1) bekezdés d) 
pontja szerinti fogalma további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 2529
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
Az uniós jog által nem engedélyezett 

közlés
(1) A kérelmező harmadik ország és az 
Unió vagy egy tagállama között létrejött, 
hatályban lévő kölcsönös segítségnyújtási 
szerződések és nemzetközi 
megállapodások sérelme nélkül, 
semmilyen módon nem ismerhető el és 
nem hajtható végre harmadik ország 
bíróságának vagy törvényszékének azon 
ítélete, valamint közigazgatási 
hatóságának azon határozata, amely 
valamely adatkezelő vagy -feldolgozó 
számára személyes adatok közlését írja 
elő.
(2) Amennyiben valamely harmadik 
ország bíróságának vagy törvényszékének 
ítélete, illetve közigazgatási hatóságának 
határozata személyes adatok közlésére 
kéri az adatkezelőt vagy -feldolgozót, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó, valamint – ha 
van ilyen – az adatkezelő képviselője 
haladéktalanul értesíti a kérésről a 
felügyelő hatóságot, és a 34. cikkel 
összhangban megszerzi a felügyelő 
hatóságnak a továbbításra vonatkozó 
előzetes engedélyét.
(3) A felügyelő hatóság értékeli a kért 
közlés e rendeletnek való megfelelését, és 
különösen azt, hogy a közlés vajon 
szükséges és jogilag előírt-e a 44. cikk (1) 
bekezdésének d) és e) pontjának, valamint 
az (5) bekezdésnek megfelelően.
(4) A felügyelő hatóság tájékoztatja az 
illetékes nemzeti hatóságot a kérésről. Az 
adatkezelő vagy -feldolgozó egyúttal az 
érintettet is tájékoztatja a kérésről és a 
felügyelő hatóság engedélyéről.
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(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
keretében megállapíthatja a felügyelő 
hatóság (2) bekezdés szerinti értesítésének 
és az érintett (4) bekezdés szerinti 
tájékoztatásának szabványformátumát, 
valamint az értesítés és a tájékoztatás 
során alkalmazandó eljárásokat. E 
végrehajtási jogi aktusokat az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményének 
kikérését követően a 87. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban fogadják el.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás ismételten beilleszti a szövegbe a 42. cikk bizottsági tervezetben foglalt 
rendelkezéseit, mivel ezek a rendelkezések a harmadik országok jogának EU-n kívüli 
alkalmazásával szemben jobb védelmet biztosítanak.

Módosítás 2530
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
Az uniós jog által nem engedélyezett 

közlés
(1) A kérelmező harmadik ország és az 
Unió vagy egy tagállama között létrejött, 
hatályban lévő kölcsönös segítségnyújtási 
szerződések és nemzetközi 
megállapodások sérelme nélkül, 
semmilyen módon nem ismerhető el és 
nem hajtható végre harmadik ország 
bíróságának vagy törvényszékének azon 
ítélete, valamint közigazgatási 
hatóságának azon határozata, amely 
valamely adatkezelő vagy -feldolgozó 
számára személyes adatok közlését írja 
elő. 
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(2) Amennyiben valamely harmadik 
ország bíróságának vagy törvényszékének 
ítélete, illetve közigazgatási hatóságának 
határozata személyes adatok közlésére 
kéri az adatkezelőt vagy -feldolgozót, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó, valamint – ha 
van ilyen – az adatkezelő képviselője 
haladéktalanul értesíti a kérésről a 
felügyelő hatóságot, és a 34. cikkel 
összhangban megszerzi a felügyelő 
hatóságnak a továbbításra vonatkozó 
előzetes engedélyét.
(3) A felügyelő hatóság értékeli a kért 
közlés e rendeletnek való megfelelését, és 
különösen azt, hogy a közlés vajon 
szükséges és jogilag előírt-e a 44. cikk (1) 
bekezdésének d) és e) pontjának, valamint 
az (5) bekezdésnek megfelelően.
(4) A felügyelő hatóság tájékoztatja az 
illetékes nemzeti hatóságot a kérésről. Az 
adatkezelő vagy -feldolgozó egyúttal az 
érintettet is tájékoztatja a kérésről és a 
felügyelő hatóság engedélyéről. 
(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
keretében megállapíthatja a felügyelő 
hatóság (2) bekezdés szerinti értesítésének 
és az érintett (4) bekezdés szerinti 
tájékoztatásának szabványformátumát, 
valamint az értesítés és a tájékoztatás 
során alkalmazandó eljárásokat. E 
végrehajtási jogi aktusokat az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményének 
kikérését követően a 87. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban fogadják el.

Or. en

Módosítás 2531
Sophia in 't Veld

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

44a. cikk
Harmadik országok joghatósága alá 

tartozó felhőalapú szolgáltatásokhoz való 
adattovábbítás

A személyes adatok harmadik ország 
joghatósága alá tartozó felhőalapú 
szolgáltatásokhoz való továbbítását meg 
kell tiltani, kivéve, ha
a) a személyes adatok harmadik 
országokba való továbbításának e 
fejezetben felsorolt egyik jogalapját 
alkalmazzák; és
b) az érintett hozzájárulását adta; és
c) az érintett azt követően adta 
hozzájárulását, hogy figyelmeztetőleg egy 
világos, félreérthetetlen és jól látható 
külön hivatkozásban tájékoztatták a 
következőkről:
i. annak lehetősége, hogy a személyes 
adatok harmadik országbeli hatóságok 
általi információgyűjtés vagy adatfigyelés 
tárgyát képezhetik; és
ii. annak veszélye, hogy a személyes
adatok és az alapvető jogok uniós és 
tagállami jog által biztosított védelme nem 
garantálható a továbbítás jogalapja 
ellenére.

Or. en

Módosítás 2532
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és a felügyelő hatóságok 
megfelelő lépéseket tesznek a harmadik 

(1) A Bizottság és a felügyelő hatóságok az 
Európa Tanács 108. egyezményével 
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országok és nemzetközi szervezetek 
tekintetében, annak érdekében, hogy:

foglalkozó bizottsággal együttműködésben
megfelelő lépéseket tesznek a harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek 
tekintetében, annak érdekében, hogy:

Or. fr

Módosítás 2533
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a személyes adatok védelméről szóló 
jogszabályok érvényesítésének 
egyszerűsítését célzó hatékony nemzetközi 
együttműködési mechanizmusokat 
alakítsanak ki;

a) a személyes adatok védelméről szóló 
jogszabályok érvényesítésének biztosítását
célzó hatékony nemzetközi 
együttműködési mechanizmusokat 
alakítsanak ki;

Or. en

Módosítás 2534
Sophia in 't Veld

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) harmadik országokkal előforduló 
joghatósági összeütközések tisztázása és 
rendezése.

Or. en

Módosítás 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

(2) Az (1) bekezdés céljai érdekében a
Bizottság megfelelő lépéseket tesz a 
harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel – különösen azok felügyelő 
hatóságaival – való kapcsolat 
fejlesztésére, amennyiben úgy határozott, 
hogy azok a 41. cikk (3) bekezdése 
értelmében megfelelő védelmi szintet 
biztosítanak.

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

Or. es

Módosítás 2536
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés céljai érdekében a 
Bizottság az Európa Tanács 108. 
egyezményével foglalkozó bizottsággal 
együttműködve megfelelő lépéseket tesz a 
harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel – különösen azok felügyelő 
hatóságaival – való kapcsolat fejlesztésére, 
amennyiben úgy határozott, hogy azok a 
41. cikk (3) bekezdése értelmében 
megfelelő védelmi szintet biztosítanak.

Or. fr

Indokolás

Az előző bekezdésre vonatkozó módosításhoz kapcsolódó módosítás. 

Módosítás 2537
Csaba Sógor
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Rendeletre irányuló javaslat
45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45a. cikk
A Bizottság legkésőbb a 91. cikk (1) 
bekezdésében említett időponttól (e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától) 
számított négy évtől kezdve kétévente 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 40. és 45. 
cikk alkalmazásáról. E célból a Bizottság 
tájékoztatást kérhet a tagállamoktól és a 
felügyelő hatóságoktól, amely 
információkat késedelem nélkül meg kell 
adni. A jelentést nyilvánosságra hozzák.

Or. hu

Indokolás

Összhangban az egyéb jelentéstevési kötelezettségekkel.

Módosítás 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45a. cikk
Az együttműködésre az alábbi feltételek 
mellett kerülhet sor:
a) a harmadik országok illetékes 
hatóságai hatáskörrel rendelkeznek a 
személyes adatok védelmére olyan 
kérdésekkel összefüggésben, amelyekről 
ismerettel rendelkeznek a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően;
b) léteznek viszonosságon alapuló 
együttműködési megállapodások az 
érintett illetékes hatóságok között;
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c) a személyes adatok harmadik ország 
részére történő átadása e rendelet V. 
fejezetével összhangban történik.

Or. es

Módosítás 2539
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45a. cikk
A Bizottság jelentése

A Bizottság legkésőbb a 91. cikk (1) 
bekezdésében említett időponttól (e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától) 
számított negyedik évtől kezdve rendszeres 
időközönként jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 40. és 45. 
cikk alkalmazásáról. E célból a Bizottság 
tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, a 
felügyelő hatóságoktól és az Európa 
Tanács 108. egyezményével foglalkozó 
bizottságtól, amelyet haladéktalanul meg 
kell adni számára. A jelentést közzéteszik.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 263. módosításának kiegészítését javasolja.

Módosítás 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
45 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45b. cikk
A (3b) bekezdésben említett 
együttműködési megállapodások 
biztosítják az alábbiakat:
a) az illetékes hatóságok indokolással 
támasztják alá az együttműködésre 
irányuló kérelem tárgyát;
b) a harmadik ország illetékes hatóságai 
által foglalkoztatott vagy korábban 
foglalkoztatott személyek, akik 
információkhoz férnek hozzá, szakmai 
titoktartási kötelezettség alá tartoznak;
c) a harmadik ország illetékes hatóságai 
az együttműködés eredményeit kizárólag 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
feladatok ellátására használhatják;
d) amennyiben a harmadik ország 
illetékes hatósága az együttműködés 
keretében megszerzett információt egy 
harmadik félnek kívánja továbbadni, be 
kell szereznie az információt nyújtó 
hatóság előzetes, konkrét és írásos 
hozzájárulását, kivéve, ha az információ 
átadását nemzeti jogszabály írja elő vagy 
igazságügyi szerv rendeli el, és az 
alábbiakban felsoroltakhoz kapcsolódó 
fontos közérdek védelméhez szükséges 
intézkedésekhez fűződik:
i. bűncselekmények megelőzése, vizsgálata 
és üldözése;
ii. a hivatali hatáskörnek a megállapodás 
alkalmazási körében történő 
gyakorlásához – akár alkalomszerűen –
kötődő ellenőrzés, felügyelet vagy 
szabályozó funkció.
Ilyen esetben erről előzetesen értesíteni 
kell az információt biztosító hatóságot.
e) meg kell hozni a megfelelő technikai és 
szervezeti biztonsági intézkedéseket a 
személyes adatok védelme érdekében a 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, 
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a véletlen elvesztéssel, a 
megváltoztatással, a jogosulatlan közléssel 
vagy hozzáféréssel, valamint a személyes 
adatok kezelésének bármely egyéb 
jogellenes formájával szemben;
f) a harmadik ország együttműködés 
iránti kérelmét az alábbi esetekben el kell 
utasítani:
i. az kedvezőtlenül érintené a Közösség 
vagy a megkeresett tagállam 
szuverenitását, biztonságát vagy 
közrendjét; vagy
ii. ha a megkeresett tagállam hatóságai 
előtt ugyanezen személyek ellen és 
ugyanezen cselekmények kapcsán már 
bírósági eljárás indult.

Or. es

Módosítás 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
45 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45c. cikk
A tagállamok közlik a Bizottsággal a (3) 
és (4) bekezdésben említett 
együttműködési megállapodásokat.

Or. es

Módosítás 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
45 d cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45d. cikk
Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
Bizottság megfelelő lépéseket tesz a 
harmadik országokkal vagy a nemzetközi 
szervezetekkel – és különösen azok 
felügyelő hatóságaival – fennálló 
kapcsolat elmélyítésére, amennyiben úgy 
határozott, hogy azok a 41. cikk (3) 
bekezdése értelmében megfelelő védelmi 
szintet biztosítanak.

Or. es

Módosítás 2543
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam rendelkezik arról, 
hogy a természetes személyeket személyes 
adataik feldolgozásával kapcsolatban 
megillető alapvető jogok és szabadságok 
védelme, valamint a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlásának 
egyszerűsítése érdekében egy vagy több
hatóság feladata, hogy e rendelet 
alkalmazását ellenőrizze és azok 
következetes alkalmazásához az Unió 
egész területén hozzájáruljon. A felügyelő 
hatóságok e célból együttműködnek a 
Bizottsággal és egymással.

(1) Minden tagállam rendelkezik arról, 
hogy a természetes személyeket személyes 
adataik feldolgozásával kapcsolatban 
megillető alapvető jogok és szabadságok 
védelme, valamint a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlásának 
egyszerűsítése érdekében egy fő felügyelő
hatóság feladata, hogy e rendelet 
alkalmazását ellenőrizze és azok 
következetes alkalmazásához az Unió 
egész területén hozzájáruljon. A felügyelő 
hatóságok e célból együttműködnek a 
Bizottsággal és egymással.

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.
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Módosítás 2544
Alexander Alvaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Minden felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy 
szankcionálja a közigazgatási 
szabálysértéseket. A felügyelő hatóságok 
csak azokra az adatkezelőkre vagy -
feldolgozókra szabhatnak ki szankciókat, 
amelyek fő szervezete ugyanabban a 
tagállamban van, illetve az 56. és 57. cikk 
szerinti koordináció keretében, 
amennyiben a fő szervezet felügyelő 
hatósága nem intézkedett.

Or. en

Módosítás 2545
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A felügyelő hatóság a ráruházott 
feladat- és hatáskörök gyakorlása során 
teljesen függetlenül jár el, a VII. fejezethez 
kapcsolódó együttműködési és 
egységességi rendszerek ellenére.

Or. en

Módosítás 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

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

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

Or. es

Módosítás 2547
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A felügyelő hatóság a saját 
tagállamának jogi és közigazgatási 
határain belül a ráruházott feladat- és 
hatáskörök gyakorlása során teljesen 
függetlenül jár el, az e rendelet VII. 
fejezetéhez kapcsolódó együttműködési és 
egységességi rendszerek ellenére.

Or. en

Indokolás

Részben az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 2549
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A felügyelő hatóság tagjai feladatkörük 
ellátása során senkitől nem kérhetnek és 
nem fogadhatnak el utasítást, valamint 
teljes mértékben megőrzik 
függetlenségüket és pártatlanságukat. 

Or. en

Módosítás 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóságok tagjai 
tartózkodnak a feladatkörükkel 
összeférhetetlen cselekményektől, valamint 
hivatali idejük alatt nem vállalhatnak egyéb 
– akár kereső, akár ingyenesen végzett –
összeférhetetlen szakmai tevékenységet.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

(4) A felügyelő hatóság tagjai hivatali 
idejük leteltét követően a kinevezések és 
előnyök elfogadása tekintetében 
feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el.

(4) A felügyelő hatóságok tagjai hivatali 
idejük leteltét követően a kinevezések és 
előnyök elfogadása tekintetében 
feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el.

Or. es

Módosítás 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2553
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
felügyelő hatóság számára rendelkezésre 
bocsátja a feladat- és hatáskörei, köztük a 
kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés 
és az Európai Adatvédelmi Testületben 

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

való részvétel ellátásához szükséges 
megfelelő emberi, műszaki és pénzügyi 
forrásokat, helyiségeket és infrastruktúrát. 
A tagállamok biztosítják, hogy a felügyelő 
hatóságok minden 200 000 polgárra 
legalább egy taggal, illetve összesen 100 
taggal rendelkeznek, attól függően, hogy 
melyik a kevesebb. Legalább minden 
ötödik tagnak jogi diplomával kell 
rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelem jelenlegi szintje rendkívül eltérő az egyes tagállamokban, nemcsak a 
különböző nemzeti jogrendszerek miatt, hanem amiatt is, hogy a nemzeti adatvédelmi 
koordinátorok igen eltérő erőforrásokkal, lehetőségekkel és személyzettel rendelkeznek. A 
jelenlegi javaslat a régi irányelv rendkívül homályos iránymutatásait követi, amelyek nem 
bizonyultak célravezetőnek. A módosítás gyorsabb és magas színvonalú eljárásokat 
eredményező minimumszabályokat garantál.

Módosítás 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
felügyelő hatóság saját személyzettel 
rendelkezzen, amelyet a felügyelő hatóság 
vezetése nevez ki és irányít.

(6) Minden tagállam – saját 
hatáskörmegosztásának megfelelően –
biztosítja, hogy a felügyelő hatóságok saját 
személyzettel rendelkezzenek, amelyet a 
felügyelő hatóság vezetése nevez ki és 
irányít.

Or. es

Módosítás 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

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

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

Or. es

Módosítás 2556
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok előírják, hogy a felügyelő 
hatóság tagjait az érintett tagállam 
parlamentje vagy – a parlamenttel 
folytatott konzultációt követően – annak
kormánya nevezi ki, ügyelve arra, hogy a 
politikai befolyás lehetősége minimális 
legyen, valamint szabályozni kell a tagok 
szükséges képesítését, 
összeférhetetlenségük elkerülését, és 
beosztását.

Or. hu

Indokolás

Összhangban a 95. preambulumbekezdéssel.

Módosítás 2557
Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2558
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok előírják, hogy a felügyelő 
hatóság tagjait az érintett tagállam 
parlamentje vagy – a parlamenttel, illetve 
a legfelsőbb igazságügyi szervvel folytatott 
konzultációt követően – annak kormánya 
nevezi ki.

Or. en

Indokolás

Legalább egy tagállamban az adatvédelmi bizottság tagjait a legfelsőbb bíróság nevezi ki.

Módosítás 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2560
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

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

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

Or. es

Módosítás 2563
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagot felmenthetik abban az esetben, 
ha már nem felel meg a felügyelő hatóság 
tagjaként ellátandó feladatai teljesítéséhez 
előírt feltételeknek.

Or. en

Módosítás 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felügyelő hatóság létrehozása és 
jogállása;

a) a felügyelő hatóság vagy hatóságok 
létrehozása és jogállása;

Or. es
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Módosítás 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a felügyelő hatóság tagjai 
megbízatásának időtartama, amely 
legalább négy év, kivéve az e rendelet 

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

hatálybalépését követő első kinevezést, 
amely rövidebb ideig tarthat, amennyiben 
ez a felügyelő hatóságok függetlenségének 
lépcsőzetes kinevezési eljárás révén való
megőrzéséhez szükséges;

Or. es

Módosítás 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felügyelő hatóság tagjainak esetleges 
ismételt kinevezhetősége;

e) a felügyelő hatóságok tagjainak 
esetleges ismételt kinevezhetősége;

Or. es

Módosítás 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2570
Alexander Alvaro

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

(1a) Amennyiben e rendelet 
hatálybalépésének időpontjában az 
ügyvédi vagy szakmai titoktartásai 
kötelezettséggel bíró személyek 
tekintetében már léteznek illetékes 
szakmai felügyeleti szervek, ezek a szervek 
felügyelő hatóságot hozhatnak létre azon 
személyek által végzett adatfeldolgozás 
vonatkozásában, akik felett szakmai 
felügyeletet gyakorolnak.

Or. en

Indokolás

Eltérő szabályokat kell alkalmazni azon személyekre, akikre az ügyvédi titoktartási 
kötelezettség, az állam által szabályozott szakmai titoktartás, a szakmájuk gyakorlásával járó, 
jogszabályban rögzített titoktartási kötelezettség vagy bármely hasonló, a személyes adatok 
bizalmas jellegének megőrzésére irányuló kötelezettség vonatkozik.

Módosítás 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben e rendelet 
hatálybalépésének időpontjában az 
ügyvédi vagy szakmai titoktartásai 
kötelezettséggel bíró személyek 
tekintetében már léteznek illetékes 
szakmai felügyeleti szervek, ezek a szervek 
felügyelő hatóságot hozhatnak létre azon 
személyek által végzett adatfeldolgozás 
vonatkozásában, akik felett szakmai 
felügyeletet gyakorolnak.

Or. en
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Módosítás 2572
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk
A felügyelő hatóságoknak az érintettekkel, 
valamint az adatkezelőkkel és -
feldolgozókkal kapcsolatos feladataik 
ellátására és hatáskörük gyakorlására 
irányadó szabályok és eljárások 
összhangban állnak az EJEE 6. cikkével.

Or. en

Indokolás

Jelenleg sok tagállam nem rendelkezik írásbeli vagy kellően dokumentált eljárásokkal. 
Néhány tagállamban olyan eljárások vannak érvényben, amelyek potenciálisan sérthetik az 
EJEE 6. cikkét („tisztességes eljárás”). Ez jogbizonytalanságot teremt, és olyan önkényes 
döntésekhez vezethet, amelyek árthatnak az érintetteknek, az adatkezelőknek és az 
adatfeldolgozóknak. Különösen a politikai felelősséggel nem bíró független szervekre 
általában szigorú eljárási szabályok vonatkoznak.

Módosítás 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk
A szakmai titoktartási kötelezettséggel 

bíró személyek szakmai felügyelete
Amennyiben e rendelet hatálybalépésének 
időpontjában már léteznek a szakmai 
titoktartási kötelezettséggel bíró személyek 
szakmai felügyeletét ellátó illetékes 
szervek, ezek a szervek felügyelő 
hatóságokat hozhatnak létre.
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Or. en

Módosítás 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2575
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2576
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felügyelő hatóság tagjait és személyzetét 
a hivatalos feladataik – e rendelet 
értelmében független és átlátható módon 
történő – ellátása során tudomásukra jutott 
bármely bizalmas információk tekintetében 
hivatali idejük alatt és annak leteltét 
követően is szakmai titoktartási 
kötelezettség terheli. 

Or. en

Módosítás 2577
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mentesülnek az esetleges szakmai 
titoktartási kötelezettség alól azok a 
személyek, akik a személyes adatok 
feldolgozásával kapcsolatos tényállásokat 
hoznak a felügyelő hatóság tudomására; 
az ilyen személyeket mentesség illeti meg 
mindenfajta bírósági eljárás alól.

Or. fr

Indokolás

A szakmai titoktartás nem akadályozhatja meg a személyes adatok feldolgozásában 
közreműködő személyeket abban, hogy az illetékes felügyelő hatóságok előtt feltárják az 
adatfeldolgozással kapcsolatos jogellenes tevékenységeket, illetve abban, hogy mentességet 
élvezzenek mindenfajta bírósági eljárás alól.

Módosítás 2578
Axel Voss
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Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóságok a rájuk ruházott 
hatásköröket a tagállamuk területén e 
rendeletnek megfelelően gyakorolják.

(1) A felügyelő hatóságok a rájuk ruházott 
hatásköröket a tagállamuk területén e 
rendeletnek megfelelően gyakorolják. A 
hatóságok általi adatfeldolgozást 
kizárólag az adott tagállam felügyelő 
hatósága felügyelheti.

Or. en

Módosítás 2579
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül 
sor, és az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egynél több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

törölve

Or. en

Módosítás 2580
Frank Engel

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

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó fő 
szervezetét a 22a. cikkel összhangban 
jelölte ki, az adatkezelő vagy -feldolgozó 
fő szervezete szerinti felügyelő hatóság az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett valamennyi
feldolgozási tevékenységének felügyeletére 
kizárólagosan illetékes, az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül.

Or. en

Módosítás 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül 
sor, és az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egynél több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

(2) Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében e rendelet alkalmazandó, az 
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam 
vagy régió felügyelő hatósága, ahol az e 
rendelet hatálya alá tartozó adatkezelő 
vagy -feldolgozó fő szervezete letelepedett. 
A jogviták rendezésére az 58. cikk szerinti
egységességi mechanizmussal 
összhangban kerül sor, az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt egyéb rendelkezések 
sérelme nélkül.

Or. en
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Módosítás 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, a 73. 
cikkben említett panaszokra válaszként 
adott határozatok kivételével, amely 
esetben összehangolja az érintett felügyelő 
hatóságok fellépéseit, az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül.

Or. es

Módosítás 2583
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott
adatkezelő vagy -feldolgozó
tevékenységeivel összefüggésben kerül 
sor, és az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egynél több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete

(2) Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdése 
értelmében e rendelet alkalmazandó, az 
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam 
vagy régió felügyelő hatósága, ahol az e 
rendelet hatálya alá tartozó adatkezelő 
vagy -feldolgozó fő szervezete letelepedett. 
A jogviták rendezésére az 58. cikk szerinti
egységességi mechanizmussal 
összhangban kerül sor, az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt egyéb rendelkezések 
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szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

sérelme nélkül. Ez a rendelkezés 
alkalmazandó egy vállalkozáscsoport jogi 
személyeire is, amennyiben e 
vállalkozások egynél több tagállamban 
helyezkednek el.

Or. en

Indokolás

Részben az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2584
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, a 73. 
cikkben említett panaszokra válaszként 
adott határozatok kivételével, amely 
esetben összehangolja az érintett felügyelő 
hatóságok fellépéseit, az e rendelet VII. 
fejezetében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül.

Or. es

Indokolás

A módosítás egy döntéshozatali eljárásra tesz javaslatot, amelyet a felügyelő hatóságok 
minden olyan ügyben alkalmazhatnak, amely az uniós polgároktól érkező panaszokhoz 
kapcsolódik. A fellépést adott esetben egy fő hatóság koordinálhatja, az esetlegesen felmerülő 
problémák megoldásában pedig az Európai Adatvédelmi Testület nyújt segítséget. Mindez 
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lehetővé teszi a rendszer gyakorlati alkalmazását az érintettektől beérkező panaszokhoz 
fűződő ügyekben.

Módosítás 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, az 
adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül. A fentiek 
nem érintik a munkajogi rendelkezéseket 
és a kollektív szerződések rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 2586
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, az

(2) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, a felügyelő 
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adatkezelő vagy -feldolgozó minden 
tagállamban végzett feldolgozási 
tevékenységének felügyeletére az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság illetékes, az e 
rendelet VII. fejezetében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül.

hatóság az Európai Adatvédelmi 
Testülettel folytatott konzultációt követően 
határoz arról, hogy mely hatóság fogja 
felügyelni az adatkezelők vagy -
feldolgozók minden tagállamban végzett 
feldolgozási tevékenységeit, az e rendelet 
VII. fejezetében foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül. 

Or. en

Módosítás 2587
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk csak abban az esetben 
alkalmazandó, ha a személyes adatokat a 
tagállamokban egységesen dolgozzák fel.

Or. de

Indokolás

Az 51. cikkben előírt illetékesség összevonása tekintetében tisztázni kell, hogy arra csak 
egységes adatfeldolgozás esetén kerülhet sor.

Módosítás 2588
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
helyzetben, és ha az adatkezelő a 25. cikk 
értelmében uniós képviselőt nevezett ki, a 
képviselő helye szerinti felügyelő hatóság 
valamennyi tagállamban kizárólagos 
hatáskörrel rendelkezik az adott 
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adatkezelő által vagy nevében végzett 
összes feldolgozási művelet felügyeletére.

Or. en

Módosítás 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdése 
értelmében e rendelet alkalmazandó, az 
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam 
vagy régió felügyelő hatósága, ahol az 
adatkezelő a 25. cikk értelmében uniós 
képviselőt nevezett ki.

Or. en

Módosítás 2590
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdése 
értelmében e rendelet alkalmazandó, az 
illetékes felügyelő hatóság azon tagállam 
vagy régió felügyelő hatósága, ahol az 
adatkezelő a 25. cikk értelmében uniós 
képviselőt nevezett ki.

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.
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Módosítás 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben a rendelet a 3. cikk (1) 
vagy (2) bekezdése értelmében ugyanazon 
vállalkozáscsoporton belül tevékenykedő 
több adatkezelőre és/vagy -feldolgozóra 
alkalmazandó, csak egy felügyelő hatóság 
illetékes, amelynek megállapítása az 51. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően
történik.

Or. en

Módosítás 2592
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben a rendelet a 3. cikk (1) 
vagy (2) bekezdése értelmében ugyanazon 
vállalkozáscsoportban tevékenykedő több 
adatkezelőre és/vagy -feldolgozóra 
alkalmazandó, csak egy felügyelő hatóság 
illetékes, amelynek megállapítása az 51. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
történik.

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2593
Kinga Gál
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Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki a bíróságok által 
igazságszolgáltatási feladataik körében 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére.

törölve

Or. hu

Módosítás 2594
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki a bíróságok által 
igazságszolgáltatási feladataik körében
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére.

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki a bíróságok által függetlenül 
elvégzendő műveletek felügyeletére.
Ugyanez érvényes akkor is, ha az 
adatfeldolgozást független bírósági eljárás 
keretében rendelték el, hagyták jóvá vagy 
engedélyezték.

Or. de

Indokolás

A rendelettervezet 51. cikkének (3) bekezdésében előírt kivételek szabályozásánál figyelembe 
kell venni a bíróságok függetlenségét is. Ebből kifolyólag a kivétel minden olyan esetben 
érvényes, ahol a bíróságok érdemben függetlenül működnek. Ez nemcsak az ítélkezési 
tevékenység fő területeit érinti, hanem azokat a területeket is, ahol a bíróságokat kifejezetten 
bizonyos feladatok független elvégzésével bízták meg.

Módosítás 2595
Dimitrios Droutsas



PE506.169v02-00 140/150 AM\929519HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem
terjed ki a bíróságok által 
igazságszolgáltatási feladataik körében 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére.

(3) A felügyelő hatóság hatásköre 
kiterjedhet a bíróságok által 
igazságszolgáltatási feladataik körében 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére.

Or. en

Indokolás

A független felügyelet követelményét illetően a 108. egyezménnyel és annak kiegészítő 
jegyzőkönyvével összhangban a felügyelő hatóságok hatáskörrel rendelkezhetnek a bíróságok 
adatfeldolgozási műveleteinek felügyeletére. Amennyiben ebben megakadályozzák a felügyelő 
hatóságokat, az ellentmond számos tagállam hagyományának, ahol a bírósági tevékenységek 
– némi kiigazítással – független felügyelet alá tartoznak.

Módosítás 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki a bíróságok által 
igazságszolgáltatási feladataik körében 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére.

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki a bíróságok által 
igazságszolgáltatási feladataik körében 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére, valamint a szakmai 
titoktartási kötelezettséggel bíró 
adatkezelők adatfeldolgozási műveleteinek 
felügyeletére.

Or. en

Módosítás 2597
Alexandra Thein
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Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki a bíróságok által 
igazságszolgáltatási feladataik körében 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére.

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki a bíróságok, illetve a hivatalos 
minőségükben eljáró közjegyzők által 
igazságszolgáltatási feladataik körében 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére.

Or. en

Indokolás

A fenti (99) preambulumbekezdésben meghatározottak szerint a bíró függetlensége kiterjed a 
megelőző igazságszolgáltatás területére is. A legtöbb tagállam a megelőző 
igazságszolgáltatással kapcsolatos hatásköröket a bírókról a közjegyzőkre – a közhatalom 
független hordozóira – ruházta át. Következésképpen a közjegyzők függetlenségének 
biztosítása érdekében a személyes adatok közjegyzők általi, a közhatalom független 
hordozóiként vállalt minőségükben megvalósuló feldolgozásának szintén kívül kell esnie a 
felügyelő hatóság hatáskörén.

Módosítás 2598
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki a bíróságok által
igazságszolgáltatási feladataik körében 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
felügyeletére.

(3) A felügyelő hatóság hatásköre nem 
terjed ki

a) egy bíró vagy
b) egy bíró utasítására vagy nevében 
eljáró személy által; vagy
c) az igazságszolgáltatási feladatok –
köztük a bírók kinevezési, fegyelmi, 
ügyviteli vagy vezetői feladatainak –
gyakorlása céljából végzett 
adatfeldolgozási műveletek felügyeletére.
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Or. en

Módosítás 2599
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (5) bekezdés fenntartásával 
valamennyi felügyelő hatóság fogadja és a 
(2) bekezdésben meghatározott illetékes 
felügyelő hatóságnak továbbítja az adott 
tagállamban lakóhellyel rendelkező azon 
érintett által a részére megküldött minden 
kérést, akinek az adatait egy másik 
tagállamban letelepedett adatkezelő vagy -
feldolgozó feldolgozza vagy valószínűleg 
feldolgozza. Az illetékes felügyelő hatóság 
az 55. cikkel összhangban tájékoztatja az 
érintett felügyelő hatóságát, illetve 
együttműködik vele.

Or. en

Módosítás 2600
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ellenőrzi és biztosítja e rendelet 
alkalmazását;

törölve

Or. en

Módosítás 2601
Axel Voss



AM\929519HU.doc 143/150 PE506.169v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) foglalkozik az érintett vagy az 
érintetteket képviselő szervezet által a 74. 
cikkel összhangban benyújtott 
panaszokkal, az ügyet a szükséges 
mértékben megvizsgálja, és az érintettet, 
illetve a szervezetet ésszerű időn belül 
tájékoztatja a panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről és eredményekről, 
különösen ha további vizsgálat vagy egy 
másik felügyelő hatósággal való 
együttműködés válik szükségessé;

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

Or. en

Indokolás

Az adatvédelem az egyén alapvető joga, amelyet nem lehet átruházni.

Módosítás 2602
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) saját kezdeményezés, panasz, állítólagos 
jogellenes adatfeldolgozásról kapott, 
dokumentumokkal alátámasztott konkrét 
bejelentés vagy egy másik felügyelő 
hatóság megkeresése alapján vizsgálatot 
folytat le, és ésszerű határidőn belül 
tájékoztatja a vizsgálat eredményéről, 
amennyiben az emelt panaszt a felügyelő 
hatóság előtt;

Or. en
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Indokolás

Kifejezetten meg kell bízni a felügyelő hatóságokat, hogy (az érintettektől érkező panaszok 
helyett inkább) a feljelentőktől érkező bejelentések alapján folytassanak vizsgálatot.

Módosítás 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 2604
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Indokolás

A felügyelő hatóság feladatai kiterjednek különösen az informátoroktól, valamint maguktól az 
érintettektől beérkezett panaszok alapján indított vizsgálatokra.

Módosítás 2605
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 2606
Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) dönt arról, hogy mely ügyekben 
szükséges elvégezni a 33. cikkben említett 
adatvédelmi hatásvizsgálatot, különösen 
amikor a tagállami intézmények és 
szervek a személyes adatok 
feldolgozásához fűződő egyéni jogok és 
szabadságok védelmével kapcsolatos 
jogalkotási és közigazgatási 
intézkedésekről egyeztetnek vele;

Or. en
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Módosítás 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatkezelők vagy -feldolgozók által 
a tervezett adatfeldolgozási műveletekről 
kapott valamennyi előzetes értesítést 
tartalmazó, nyilvánosan elérhető 
nyilvántartást vezet.

Or. en

Módosítás 2608
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a mikro-, kis- és középvállalkozások 
formájában működő adatkezelők és -
feldolgozók rendelkezésére bocsát egy 
átfogó jegyzéket az e rendelet szerinti 
feladataikról és kötelezettségeikről.

Or. en

Indokolás

A kkv-k nem rendelkeznek erőforrásokkal ahhoz, hogy az új jogszabály minden idevágó 
rendelkezésével megismerkedjenek. A jogszabály betartása nem szándékos elmulasztásának 
elkerülése érdekében az adatvédelmi hatóságnak megfelelőségi ellenőrzőlistát kell 
rendelkezésre bocsátania.

Módosítás 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

ja) a felelősségi körébe tartozó területen 
összehangolja a tanúsítási politikákat, a 
39. cikkben foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően;

Or. es

Módosítás 2610
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Valamennyi felügyelő hatóság 
előmozdítja a polgárok tudatosságát a 
személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos kockázatok, szabályok, 
biztosítékok és jogok, valamint a 
személyes védelemre irányuló megfelelő 
intézkedések tekintetében. Különös 
figyelmet kell fordítani a különösen a 
gyermekekre irányuló tevékenységekre.

Or. en

Indokolás

Mivel az adatbiztonság az adatvédelem elengedhetetlen részét képezi, ezért célszerű ezzel 
kiegészíteni a szóban forgó cikket.

Módosítás 2611
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

előmozdítja a polgárok tudatosságát a 
személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos kockázatok, szabályok, 
biztosítékok és jogok, valamint a 
személyes védelemre szolgáló megfelelő 
eszközök tekintetében. Különös figyelmet 
kell fordítani a különösen a gyermekekre 
irányuló tevékenységekre.

Or. en

Indokolás

A német adatvédelmi hatóságok 2012. évi konferenciáján született határozatban javasoltak 
szerint.

Módosítás 2612
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden felügyelő hatóság az Európai 
Adatvédelmi Testülettel együtt az 
adatkezelők és -feldolgozók esetében 
fokozza a tudatosságot a személyes adatok 
védelmével kapcsolatos kockázatokat, 
szabályokat, biztosítékokat és jogokat 
illetően. Ez kiterjed a szankciók és 
jogsértések nyilvántartására is. A 
nyilvántartásba minél részletesebben be 
kell jegyezni valamennyi figyelmeztetést és 
szankciót, illetve a jogsértések rendezését.

Or. en

Indokolás

Ez az adatkezelők és -feldolgozók esetében biztosítja a tudatosságot, valamint szavatolja az 
Unión belüli egységes alkalmazást.
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Módosítás 2613
Jan Mulder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felügyelő hatóság nem közli a 
részére átadott információkat abban az 
esetben, ha a közlés kedvezőtlenül 
érintené mások, köztük az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó jogait és szabadságait. Ez 
különösen a következőkre alkalmazandó:
a) az adatkezelő vagy -feldolgozó 
gazdasági érdekeivel vagy üzleti titkaival 
kapcsolatos információk;
b) a 30. cikkel összhangban meghozott 
biztonsági intézkedések; valamint 
c) az uniós vagy tagállami jog alapján 
bizalmasnak minősített információk.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a felügyelő hatósággal közölt információkat 
bizalmasan kezeljék.

Módosítás 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság kérelemre 
valamennyi érintettnek tanácsokat ad az e 
rendelet szerinti jogaik gyakorlásával 
kapcsolatban, és e célból adott esetben 
együttműködik más tagállamok felügyelő 
hatóságaival.

(3) Az illetékes felügyelő hatóság 
kérelemre valamennyi érintettnek 
tanácsokat ad az e rendelet szerinti jogaik 
gyakorlásával kapcsolatban, és e célból 
adott esetben együttműködik más 
tagállamok felügyelő hatóságaival.

Or. en
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Módosítás 2615
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság kérelemre 
valamennyi érintettnek tanácsokat ad az e 
rendelet szerinti jogaik gyakorlásával 
kapcsolatban, és e célból adott esetben 
együttműködik más tagállamok felügyelő 
hatóságaival.

(3) Az illetékes felügyelő hatóság 
kérelemre valamennyi érintettnek 
tanácsokat ad az e rendelet szerinti jogaik 
gyakorlásával kapcsolatban, és e célból 
adott esetben együttműködik más 
tagállamok felügyelő hatóságaival.

Or. en

Indokolás

Az ITRE véleményéből átemelve.

Módosítás 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a kérelmek egyértelműen 
túlzóak, különösen ismétlődő jellegük 
miatt, a felügyelő hatóság díjat számíthat 
fel, vagy visszautasíthatja az érintett által 
kért intézkedés megtételét. A felügyelő 
hatóságot terheli annak bizonyítása, hogy a 
kérelem egyértelműen túlzó.

(6) Amennyiben a kérelmek egyértelműen 
túlzóak, különösen ismétlődő jellegük 
miatt, a felügyelő hatóság díjat számíthat 
fel az érintett által kért intézkedés 
meghozataláért. E díjak mértéke nem 
haladhatja meg a kért intézkedés 
meghozatalával kapcsolatban felmerült 
költségeket. A felügyelő hatóságot terheli 
annak bizonyítása, hogy a kérelem 
egyértelműen túlzó.

Or. en


