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Módosítás 2951
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V.
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(1) A II. fejezet (Általános alapelvek), a 
III. fejezet (Az érintett jogai), a IV. fejezet 
(Az adatkezelő és az adatfeldolgozó), az V. 
fejezet (A személyes adatok harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezetek 
részére történő továbbítása), a VI. fejezet 
(Független felügyelő hatóságok), a VII. 
fejezet (Együttműködés és egységesség), 
valamint a VIII. fejezet (Jogorvoslat, 
felelősség és szankciók), valamint a 73., 
74., 76. és 79. cikk nem alkalmazandó a 
kizárólag az újságírás, illetve az irodalmi 
vagy művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozásra annak 
érdekében, hogy biztosítsák az egyensúlyt 
a személyes adatok védelméhez való jog és 
a véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

Or. en

Indokolás

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Módosítás 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

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

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(1) A tagállamok kivételeket vagy 
eltéréseket határozhatnak meg a teljes II. 
fejezet, III. fejezet, IV. fejezet, V. fejezet, 
VI. fejezet és VII. fejezet tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között, az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával és az abban az 
EJEE-re történő hivatkozással 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat szóhasználata félreérthető lehet, és olyan értelmezést eredményezhet, 
mely szerint az érintett fejezetek egyes cikkei, illetve bekezdései korlátozhatók a 
szólásszabadság okán. A módosított megfogalmazás kétségektől mentes és jogilag egyértelmű. 
Ezen túlmenően a „kizárólag az újságírás, illetve az irodalmi vagy művészi kifejezés 
céljából” kifejezés nem kellően tág körű, és problémákat okozhat az újságírói munkához 
szükséges bizalmas adatokat kezelő sajtószolgálatok számára, noha maga a feldolgozás nem 
újságírási célzatú.

Módosítás 2953
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 

(1) A tagállamok annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
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végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy – amennyiben ez szükséges –
biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával és az abban az 
EJEE-re történő hivatkozással 
összhangban.

Or. en

Módosítás 2954
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 

(1) A tagállamok annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
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hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

vonatkozó szabályok között az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával és az abban az 
EJEE-re történő hivatkozással 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Megegyezik az előadó 324. módosításával, azzal az eltéréssel, hogy abban nem szerepelnek az 
„amennyiben ez szükséges” szavak. Ezek a szavak félreérthetőek, illetve akként értelmezhetők, 
hogy gyengítik a tagállamok azon kötelezettségét, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága 
érdekében kivételeket és eltéréseket írjanak elő.

Módosítás 2955
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(1) A tagállamok annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy – amennyiben ez szükséges –
biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával és az abban az 
EJEE-re történő hivatkozással 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre, 
valamint e fejezet egészségügyi célú, 
valamint történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozásra
vonatkozó rendelkezései tekintetében, 
hogy – amennyiben ez szükséges –
biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll a 81. és 83. cikkel.

Módosítás 2957
Louis Michel

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

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános
alapelvekre, az érintettek III. fejezet 
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében,
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(1) A II. fejezet (Általános alapelvek), a
III. fejezet (Az érintett jogai), a IV. fejezet 
(Az adatkezelő és az adatfeldolgozó), az V. 
fejezet (A személyes adatok harmadik 
országokba vagy nemzetközi szervezetek 
részére történő továbbítása), a VI. fejezet 
(Független felügyelő hatóságok), a VII. 
fejezet (Együttműködés és egységesség), 
valamint a VIII. fejezet (Jogorvoslat, 
felelősség és szankciók), valamint a 73., 
74., 76. és 79. cikk nem alkalmazandó a 
kizárólag az újságírás, illetve az irodalmi 
vagy művészi kifejezés céljából végzett 
személyesadat-feldolgozásra annak 
érdekében, hogy biztosítsák az egyensúlyt 
a személyes adatok védelméhez való jog és 
a véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

Or. en

Módosítás 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános
alapelvekre, az érintettek III. fejezet
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet 

(1) A II. fejezet, a III. fejezetben az
érintettek jogaira, a IV. fejezetben az 
adatkezelőre és -feldolgozóra, az V. 
fejezetben a személyes adatok harmadik 
országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló továbbítására, a 
VI. fejezetben a független felügyelő 
hatóságokra, valamint a VII. fejezetben az
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések nem 
vonatkozhatnak az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
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szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében, 
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

végzett személyesadat-feldolgozásra, hogy 
biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között, figyelembe 
véve egyúttal a technológiai fejlődést és az 
új digitális médiumokat.

Or. en

Módosítás 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az újságírás vagy az 
irodalmi, vagy művészi kifejezés céljából 
végzett személyesadat-feldolgozás 
tekintetében annak érdekében 
határozhatnak meg kivételeket vagy 
eltéréseket a II. fejezet szerinti általános 
alapelvekre, az érintettek III. fejezet
szerinti jogaira, a IV. fejezet szerinti 
adatkezelőre és -feldolgozóra, a személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetekhez irányuló, V. 
fejezet szerinti továbbítására, a VI. fejezet
szerinti független felügyelő hatóságokra, 
valamint a VII. fejezet szerinti 
együttműködésre és egységességre 
vonatkozó rendelkezések tekintetében,
hogy biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

(1) A II. fejezet (Általános alapelvek), a
III. fejezet (Az érintettek jogai), a IV. 
fejezet (Az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó), az V. fejezet (A személyes 
adatok harmadik országokba vagy 
nemzetközi szervezetek részére történő 
továbbítása), a VI. fejezet (Független 
felügyelő hatóságok), a VII. fejezet
(Együttműködés és egységesség), valamint 
a VIII. fejezet (Jogorvoslat, felelősség és 
szankciók) 73., 74., 76. és 79. cikke és a X. 
fejezet nem alkalmazandó az újságírás, 
illetve az irodalmi vagy művészi kifejezés 
céljából végzett személyesadat-
feldolgozásra annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között.

Or. de

Indokolás

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
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damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Módosítás 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyes adatok védelméhez való 
jog és a hivatalos iratokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve közötti egyensúly 
megteremtése érdekében a hatóságok és 
állami szervek birtokában lévő 
dokumentumokban szereplő személyes 
adatokat e hatóságok vagy szervek a 
hivatalos dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó 
tagállami jogszabályokkal összhangban 
közölhetik.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az adatvédelmi szabályok ne akadályozzák 
indokolatlanul az állami ügyek nyilvános ellenőrzését, valamint hogy a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elvét e rendelet garantálja.

Módosítás 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
sajtó képviselőivel, szerzőkkel és 
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művészekkel, érintettekkel és civil 
társadalmi szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően iránymutatást ad 
arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdéssel 
összhangban mikor lehet szükség ilyen 
kivételek vagy eltérések megállapítására.

Or. en

Módosítás 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
sajtó képviselőivel, szerzőkkel és 
művészekkel, érintettekkel és civil 
társadalmi szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően iránymutatást ad 
arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdéssel 
összhangban mikor lehet szükség ilyen 
kivételek vagy eltérések megállapítására.

Or. en

Indokolás

A véleménynyilvánítás és kutatás szabadsága védelmének megerősítésére.

Módosítás 2963
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 

törölve
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Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

Or. en

Módosítás 2964
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

törölve

Or. en

Módosítás 2965
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

törölve

Or. en
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Módosítás 2966
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

törölve

Or. en

Módosítás 2967
Cecilia Wikström

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
Személyes adatok feldolgozása és a 
hivatalos dokumentumokhoz való 

nyilvános hozzáférés
A hatóságok és állami szervek birtokában 
lévő dokumentumokban szereplő 
személyes adatokat a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésre vonatkozó tagállami 
jogszabályokkal összhangban közölhetik, 
amely biztosítja az egyensúlyt a személyes 
adatok védelméhez való jog és a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés elve között.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az adatvédelmi szabályok ne akadályozzák 
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indokolatlanul az állami ügyek nyilvános ellenőrzését. Ennélfogva az európai adatvédelmi 
biztos, a 29. cikk szerinti munkacsoport és az Alapjogi Ügynökség véleményeiben foglaltakkal 
összhangban nem csupán a preambulumbekezdésben, hanem egy külön cikkben is garantálni 
kell a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elvét.

Módosítás 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
Személyes adatok feldolgozása és a 
hivatalos dokumentumokhoz való 

nyilvános hozzáférés
A hatóságok és állami szervek birtokában 
lévő dokumentumokban szereplő 
személyes adatokat a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésre vonatkozó uniós vagy 
tagállami jogszabályokkal összhangban 
közölhetik, a személyes adatok védelméhez 
való jog és a hivatalos dokumentumokhoz 
való nyilvános hozzáférés elve közötti 
egyensúly biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 2969
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
Dokumentumokhoz való hozzáférés

(1) A tagállamok nemzeti jogukban 
előírhatják a dokumentumokhoz való 
hozzáférés jogának a 2. fejezet elveivel 



AM\929832HU.doc 15/115 PE506.173v03-00

HU

való összeegyeztetéséhez szükséges 
szabályokat.
(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

Or. en

Indokolás

(Lásd az előadó (18) preambulumbekezdéshez fűzött 11. módosítását.) Ez a záradék biztosítja, 
hogy a tájékoztatás szabadságára és a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó, 
meglévő jogszabályok ne módosuljanak.

Módosítás 2970
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk
A tagállamok határozhatják meg a 
nemzeti azonosító számok és egyéb 
általános jellegű azonosító jelek
feldolgozásának feltételeit.

Or. en

Módosítás 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
80 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80a. cikk



PE506.173v03-00 16/115 AM\929832HU.doc

HU

Személyes adatok feldolgozása és a 
hivatalos dokumentumokhoz való 

nyilvános hozzáférés elve
E rendelet lehetővé teszi a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvének figyelembevételét az e 
rendeletben megállapított rendelkezések 
alkalmazása során. A valamely hatóság 
vagy állami szerv birtokában lévő 
dokumentumokban található személyes 
adatokat az érintett hatóság vagy szerv 
azon tagállami jogszabállyal összhangban 
hozhatja nyilvánosságra, amelynek az 
adott hatóság vagy szerv a hatálya alá 
tartozik. E jogszabálynak egyensúlyba kell 
hoznia a személyes adatok védelméhez 
való jogot és a hivatalos 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés elvét.

Or. en

Módosítás 2972
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 81. cikk törölve
Egészségügyi vonatkozású személyes 
adatok feldolgozása
(1) E rendelet keretein belül és a 9. cikk 
(2) bekezdésének h) pontjával 
összhangban az egészségügyi vonatkozású 
személyes adatok feldolgozása olyan uniós 
vagy tagállami jogszabályok alapján 
történhet, amely megfelelő és konkrét 
intézkedések megállapításával biztosítja az 
érintett jogos érdekeit, és arra az alábbiak 
miatt van szükség:
a) a megelőző orvoslás vagy foglalkozás-
egészségügy, az orvosi diagnózis, az 
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ellátások vagy kezelések biztosítása vagy 
az egészségügyi szolgáltatások irányítása 
érdekében, ha ezeket az adatokat a 
szakmai titoktartás kötelezettsége alatt 
álló egészségügyi szakember, vagy a 
tagállamok joga vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok által létrehozott szabályok 
szerint ezzel azonos titoktartási 
kötelezettség alatt álló más személy 
dolgozza fel; vagy
b) a népegészség területét érintő közérdek 
miatt, mint például a határokon átnyúló 
komoly egészségügyi fenyegetésekkel 
szembeni védelem, többek a 
gyógyszeripari termékek vagy orvosi 
berendezések minősége és biztonsága 
magas szintjének biztosítása;
c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.
(2) Az egészségügyi vonatkozású 
személyes adatok történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozására, mint például a 
diagnózisok fejlesztése és a hasonló 
betegségek megkülönböztetése és terápiás 
tanulmányok előkészítése céljából 
betegnyilvántartások létrehozatala, a 83. 
cikk szerinti feltételeket és biztosítékokat 
kell alkalmazni.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.
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Or. en

Módosítás 2973
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megelőző orvoslás vagy foglalkozás-
egészségügy, az orvosi diagnózis, az 
ellátások vagy kezelések biztosítása vagy 
az egészségügyi szolgáltatások irányítása 
érdekében, ha ezeket az adatokat a szakmai 
titoktartás kötelezettsége alatt álló 
egészségügyi szakember, vagy a 
tagállamok joga vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok által létrehozott szabályok 
szerint ezzel azonos titoktartási 
kötelezettség alatt álló más személy 
dolgozza fel; vagy

a) a megelőző orvoslás vagy foglalkozás-
egészségügy, a tudományos kutatás, az 
orvosi diagnózis, az ellátások vagy 
kezelések biztosítása vagy az egészségügyi 
szolgáltatások irányítása érdekében, ha 
ezeket az adatokat a szakmai titoktartás 
kötelezettsége alatt álló egészségügyi 
szakember, vagy a tagállamok joga vagy az 
illetékes nemzeti hatóságok által 
létrehozott szabályok szerint ezzel azonos 
titoktartási kötelezettség alatt álló más 
személy dolgozza fel; vagy

Or. fr

Módosítás 2974
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (1b) bekezdésben szereplő kivételre 
is figyelemmel, a 8. és 9. cikk hatálya alá 
tartozó adatok kategóriáiba tartozó adatok 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
kutatási célú feldolgozására kizárólag az 
érintettek hozzájárulásával kerülhet sor. A 
hozzájárulás a tartalomspecifikus kutatás 
céljából megadható egyszeri 
hozzájárulásként.

Or. en
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Módosítás 2975
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a népegészség területét érintő közérdek 
miatt, mint például a határokon átnyúló 
komoly egészségügyi fenyegetésekkel 
szembeni védelem, többek a 
gyógyszeripari termékek vagy orvosi 
berendezések minősége és biztonsága 
magas szintjének biztosítása; vagy

b) a népegészség területét érintő közérdek 
miatt, mint például a határokon átnyúló 
komoly egészségügyi fenyegetésekkel 
szembeni védelem, többek között a 
gyógyszeripari termékek vagy orvosi 
berendezések minősége és biztonsága 
magas szintjének biztosítása, valamint 
amikor az ilyen adatok feldolgozását 
titoktartási kötelezettség hatálya alá 
tartozó személy végzi; vagy

Or. fr

Módosítás 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a népegészség területét érintő közérdek 
miatt, mint például a határokon átnyúló 
komoly egészségügyi fenyegetésekkel 
szembeni védelem, többek a 
gyógyszeripari termékek vagy orvosi 
berendezések minősége és biztonsága 
magas szintjének biztosítása; vagy

b) a népegészség területét érintő közérdek, 
ezen belül a határokon átnyúló komoly 
egészségügyi fenyegetésekkel szembeni 
védelem, többek között a gyógyszeripari 
termékek vagy orvosi berendezések 
minősége és biztonsága magas szintjének 
biztosítása miatt; vagy

Or. es

Módosítás 2977
Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a népegészség területét érintő közérdek 
miatt, mint például a határokon átnyúló 
komoly egészségügyi fenyegetésekkel 
szembeni védelem, többek a 
gyógyszeripari termékek vagy orvosi 
berendezések minősége és biztonsága 
magas szintjének biztosítása; vagy

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 2978
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben és az egészségügyi 
szolgáltatásnyújtás körében az ellátásokra 
és szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.

Or. en

Módosítás 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
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mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.

mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben és az egészségügyi 
szolgáltatásnyújtás körében az ellátásokra 
és szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát. Az egészségügyi 
személyes adatok ilyen közérdekű 
feldolgozása nem eredményezheti azt, 
hogy az adatokat más célokból harmadik 
személyek, így munkáltatók, biztosítók és 
bankok dolgozzák fel.

Or. en

Indokolás

A (123) preambulumbekezdést meg kell ismételni a 81. cikkben. Ez megerősíti, hogy az 
egészségügyi vonatkozású személyes adatokat harmadik személyek – úgy mint munkáltatók, 
biztosítók és bankok – nem használhatják fel más célokra.

Módosítás 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, annak 
érdekében, hogy biztosítsák annak a 
tagállami nemzeti jogszabályokban 
meghatározott küldetését, beleértve az 
egészségbiztosítási rendszerben az 
ellátásokra és szolgáltatásokra vonatkozó 
kérelmek kezelésére szolgáló eljárások 
minőségét és költséghatékonyságát.

Or. en

Indokolás

Jelenlegi formájában a 81. cikk (1) bekezdésének c) pontja jelzi, hogy az egészségügyi adatok 
feldolgozása a szociális védelem érdekében szükséges, de annak megfogalmazása 
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korlátozónak tekinthető.

Módosítás 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben és az egészségügyi 
szolgáltatásnyújtás körében az ellátásokra 
és szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát.

Or. en

Indokolás

Magától értődő módosítás.

Módosítás 2982
Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát;

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát, valamint a szociális 
védelem területén a tagállamok 
jogszabályai által meghatározott feladatok 
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keretében;

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szociális védelem területén a személyes adatok felhasználása 
tekintetében – annak összetett jellege és célja következtében – nagyobb rugalmasságot 
biztosítson a tagállamoknak.

Módosítás 2983
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét és 
költséghatékonyságát;

c) egyéb közérdek miatt olyan területeken, 
mint például a szociális védelem, 
különösen annak érdekében, hogy 
biztosítsák az egészségbiztosítási 
rendszerben az ellátásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmek 
kezelésére szolgáló eljárások minőségét;

Or. fr

Indokolás

Az adatvédelemmel kapcsolatban a minőségnek és a biztonságnak az alapvető garanciák 
között kell szerepelniük; különösen igaz ez az egészségügyi adatokat illetően, amelyek 
esetében ki kell emelni azok rendkívül érzékeny jellegét. Ezek a garanciák és a 
megvalósításukat célzó intézkedések rendkívül fontosak a jelenlegi helyzetben, az „e-
egészségügy” kialakításának idején, amelyhez növelni kell ezen adatok biztonságát.

Módosítás 2984
Wim van de Camp

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

ca) biztosítási szerződések megkötésének 
vagy teljesítésének céljaira, különösen a 
biztosított kockázatok felmérése, a díjak 
kiszámítása, az igények rendezése és a 
juttatások kifizetése, valamint a biztosítási 
szerződések alapján történő csalások 
megelőzése és feltárása érdekében.

Or. en

Indokolás

A vonatkozó egészségügyi adatok feldolgozása alapvető például a biztosítási szolgáltatások 
(pl. életbiztosítás) teljesítéséhez, és azt – minden feldolgozást megelőzően az érintett kifejezett, 
konkrét, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül – lehetővé kell tenni a biztosított 
kockázatok értékeléséhez, a díjak kiszámításához és az igények rendezéséhez, valamint a 
juttatások kifizetéséhez.

Módosítás 2985
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egészségügyi vonatkozású 
személyes adatok történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozására, mint például a diagnózisok 
fejlesztése és a hasonló betegségek 
megkülönböztetése és terápiás 
tanulmányok előkészítése céljából 
betegnyilvántartások létrehozatala, a 83. 
cikk szerinti feltételeket és biztosítékokat 
kell alkalmazni.

(2) A 80. cikk szerinti kivételek vagy 
eltérések sérelme nélkül az egészségügyi 
vonatkozású személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozására, mint például a diagnózisok 
fejlesztése és a hasonló betegségek 
megkülönböztetése és terápiás 
tanulmányok előkészítése céljából 
betegnyilvántartások létrehozatala, a 83. 
cikk szerinti feltételeket és biztosítékokat 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a 81. cikk a 80. cikk kiegészítése és nem annak korlátozása.
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Módosítás 2986
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egészségügyi vonatkozású 
személyes adatok történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozására, mint például a 
diagnózisok fejlesztése és a hasonló
betegségek megkülönböztetése és terápiás 
tanulmányok előkészítése céljából 
betegnyilvántartások létrehozatala, a 83. 
cikk szerinti feltételeket és biztosítékokat 
kell alkalmazni.

(2) Az egészségügyi vonatkozású 
személyes adatok történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása kizárólag az érintett 
hozzájárulásával megengedett, és arra a 
83. cikk szerinti feltételeket és 
biztosítékokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az érintettnek az 
egészségügyi vonatkozású személyes 
adatok feldolgozásához hozzájárulást kell 
adnia, az átfogó hozzájárulás 
lehetőségének rendelkezésre kell állnia. A 
tagállamok kutatási célokból minden 
esetben kivételeket írhatnak elő a 
személyes adatok felhasználásához való 
hozzájárulásnak a (2) bekezdésben 
említett követelménye alól, a kiemelkedő 
közérdeket szolgáló kutatások esetében. A 
feldolgozás tekintetében érvényesülő 
kivételek feltétele, hogy a feldolgozást –
amennyiben ez ésszerű – anonimizált vagy 
álnéven kezelt adatok alkalmazásával 
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lehessen elvégezni. Az adatokat 
anonimizálni kell, illetve azokat a 
legmagasabb technikai szabványok mellett 
álnévvel kell ellátni, és minden szükséges 
intézkedést meg kell tenni az érintettek 
újraazonosításának megelőzésére.

Or. en

Indokolás

Az „átfogó hozzájárulás” az egészségügyi kutatások védelmére és támogatására szolgáló, 
gyakorlati megoldás.

Módosítás 2988
Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az egészségügyi adatok kereskedelmi 
célú gyűjtése és újrafelhasználása nem 
egyeztethető össze ezzel a rendelettel.

Or. fr

Módosítás 2989
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 

törölve
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 2990
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve
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Or. es

Módosítás 2992
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en



AM\929832HU.doc 29/115 PE506.173v03-00

HU

Módosítás 2994
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. fr

Módosítás 2995
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en
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Módosítás 2996
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a közegészség területén az egyéb 
közérdek b) pont szerinti fogalmának, 
valamint a személyes adatok (1) cikkben
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének kikérését követően – a 
közegészség területén az egyéb közérdek 
b) pont szerinti fogalmának, valamint a 
személyes adatok (1) cikkben említett 
célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 2997
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egészségügyi célból akkor továbbíthat 
személyes adatokat harmadik országnak 
vagy nemzetközi szervezetnek, ha:
a) e célokat ésszerűen nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az
érintett azonosítását;
b) a címzett nem rendelkezik ésszerű 
hozzáféréssel olyan adatokhoz, amelyek 
lehetővé tennék az információ azonosított 
vagy azonosítható érintettekhez való 
hozzárendelését; és
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c) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adatok címzettje közötti szerződéses 
feltételek megtiltják az érintettek 
újraazonosítását, és az e cikkben 
megállapított feltételekkel és 
biztosítékokkal összhangban korlátozzák 
az adatfeldolgozást.

Or. en

Indokolás

Az álnéven kezelt adatok kutatási célokra történő átadása jogszerű.

Módosítás 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) E rendelet korlátain belül a 
személyes adatok feldolgozhatóak a 
gyártónak az orvostechnikai eszközök 
klinikai értékelése tekintetében meglévő, 
forgalomba hozatal előtti és azt követő 
szabályozási kötelezettségei céljaira.

Or. en

Indokolás

Magától értődő módosítás.

Módosítás 2999
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
81 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

81a. cikk
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Adatfeldolgozás jogérvényesítés céljából
A személyes adatok bíróságok és a 
bírósági végrehajtók általi feldolgozása az 
Európai Unió és a tagállamok által 
megállapított eljárási jog hatálya alá 
tartozik. Ez megfelelő egyensúlyt biztosít a 
meghallgatáshoz való jog biztosításának 
követelménye, a személyes adatok védelme 
és a hatékony jogi védelem biztosításának 
kötelezettsége között.

Or. de

Indokolás

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Módosítás 3000
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
81 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

81b. cikk
Adatfeldolgozás a büntetőítéletek és 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 

területén
A tagállamok e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban különös jogi rendelkezéseket 
fogadhatnak el, amelyben a személyes 
adatoknak a büntetőítéletek és büntetőjogi
szankciók végrehajtása keretében a 
bíróságok, ügyészségek és a büntetés-
végrehajtási intézetek általi, közérdekű 
feldolgozásának feltételeit határozzák 
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meg.

Or. de

Módosítás 3001
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82. cikk törölve
Foglalkoztatással összefüggő feldolgozás
(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, 
továbbá a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív 
gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése 
tekintetében.
(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
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érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Indokolás

A jogalapok e rendelet révén Európa-szerte történő harmonizálásának hatása körében 
szerepelnie kell a foglalkoztatási vonatkozású adatvédelemnek. Így ezt a cikket el kell hagyni.

Módosítás 3002
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban vagy kollektív szerződésben 
meghatározzák azokat a különös 
szabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkaadók részéről a személyes adataik 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását, 
különösen a toborzás, a munkaszerződés 
teljesítése, beleértve a jogszabályban vagy 
kollektív szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 3003
Claude Moraes

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

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) Az e rendeletben meghatározott 
szabályokkal összhangban a tagállamok a 
nemzeti joggal és gyakorlatokkal
összhangban szabályozzák a munkaadók 
részéről a személyes adataik 
foglalkoztatással összefüggő feldolgozását, 
különösen a toborzás, a munkaszerződés 
teljesítése, beleértve a jogszabályban vagy 
kollektív szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban vagy a munkáltatók és 
munkavállalók közötti kollektív 
szerződésben meghatározhatják azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, 
büntetőítélet, továbbá a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
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és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

tekintetében, valamint a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy 
kollektív gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 3005
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) Az e rendeletben meghatározott 
szabályokkal összhangban a tagállamok a 
nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében. 

Ez nem érinti a tagállamok azon jogát, 
hogy előmozdítsák vagy megengedjék a 
szociális partnerek közötti, a 
munkavállalókra nézve kedvezőbb 
kollektív szerződéseket. 
Az e rendeletben biztosított védelem 
szintjének kell a jogszabály vagy kollektív 
szerződés minimumnormájának lennie.

Or. en
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Módosítás 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) A tagállamok az e rendeletben 
meghatározott szabályokkal összhangban 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen, de 
nem kizárólag, a vállalkozáscsoporton 
belüli toborzás és álláspályázatok, a 
munkaszerződés teljesítése, beleértve a 
jogszabályban és a kollektív szerződésben 
meghatározott kötelezettségek biztosítása, 
vállalati szintű megállapodások és 
kollektív szerződések, a munka irányítása, 
tervezése és szervezése, továbbá a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
tekintetében, valamint a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy 
kollektív gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében.

A védelmi szint nem maradhat az e 
rendeletben meghatározott védelmi szint 
alatt.
Nem sérül a tagállamok azon joga, hogy a 
munkavállalók számára kedvezőbb 
védelmi előírásokat állapítsanak meg a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozása tekintetében.
E rendelet egyéb rendelkezéseinek 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett
tagállami jogi rendelkezések legalább az 
alábbi minimumszabályokra terjednek ki:

Or. de
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Módosítás 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) A tagállamok a nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban
meghatározzák azokat a különös 
szabályokat, amelyek szabályozzák a 
munkavállalók személyes adatainak
munkaerő-piaci feldolgozását, különösen, 
de nem kizárólag a toborzás, a 
munkaszerződés teljesítése, beleértve a 
jogszabályban vagy kollektív szerződésben 
meghatározott kötelezettségek biztosítása, 
a munka irányítása, tervezése és 
szervezése, továbbá a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság 
tekintetében, valamint a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy 
kollektív gyakorlása és élvezete, valamint a 
munkaviszony megszüntetése tekintetében. 
E rendelet elismeri a szociális partnerek 
szerepét. Azokban az országokban, ahol a 
munkaerő-piaci felekre hagyták a 
munkabérek és különböző más 
munkafeltételek kollektív szerződések 
révén történő szabályozását, a 6. cikk (1) 
bekezdése f) pontjának alkalmazása során 
a szociális partnereknek a kollektív 
szerződések alapján fennálló jogait és 
kötelezettségeit különösen figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 3008
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés



AM\929832HU.doc 39/115 PE506.173v03-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) A tagállamok az e rendeletben 
meghatározott szabályokkal összhangban 
és az arányosság elvének 
figyelembevételével jogszabályi 
rendelkezésekben meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen, de 
nem kizárólag a toborzás és a 
vállalkozáscsoporton belüli 
álláspályázatok, a munkaszerződés 
teljesítése, beleértve a jogszabályban és
kollektív szerződésben, a nemzeti jog és 
gyakorlat szerinti vállalati 
megállapodásokban és kollektív 
szerződésekben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Ez nem érinti a tagállamok – vagy 
kollektív szerződések alapján a szociális 
partnerek – azon jogát, hogy a 
munkavállalók számára kedvezőbb 
védelmi rendelkezéseket biztosítsanak a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozása tekintetében.

Or. en

Módosítás 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

(1) Az e rendeletben meghatározott 
szabályokkal összhangban a tagállamok 
jogszabályban meghatározzák azokat a 
különös szabályokat, amelyek 
szabályozzák a munkaadók részéről a 
személyes adataik foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozását, különösen a 
toborzás, a munkaszerződés teljesítése, 
beleértve a jogszabályban vagy kollektív 
szerződésben meghatározott 
kötelezettségek biztosítása, a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, továbbá 
a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív gyakorlása 
és élvezete, valamint a munkaviszony 
megszüntetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem sérül a tagállamok azon joga, hogy a 
munkavállalók számára kedvezőbb 
védelmi előírásokat állapítsanak meg a 
személyes adatok foglalkoztatással 
összefüggő feldolgozása tekintetében.

Or. de

Módosítás 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Profilalkotás a foglalkoztatással 
összefüggésben nem megengedett.

Or. de

Módosítás 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A foglalkoztatással összefüggésben 
tilos a következő adatok munkáltató általi 
feldolgozása:
a) a munkavállaló 14. cikkben 
meghatározottak szerinti előzetes 
tájékoztatása nélkül feldolgozott adatok;
b) genetikai adatok;
c) orvosi adatok;
d) a szakszervezeti és munkavállalói 
érdekképviseleti képviselők e 
minőségükben való nyomon követése, 
beleértve a munkavállalók 
feketelistázását.

Or. en

Módosítás 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

(1a) A munkavállalók adatait kizárólag 
olyan módon és olyan célból szabad 
feldolgozni,
a) amelyeket nemzeti jogszabály 
kötelezően előír; vagy
b) amelyek munkaviszony létesítéséhez, 
fenntartásához és megszüntetéséhez 
szükségesek; vagy
c) amelyek a munkaszerződésben rögzített 
kötelezettségek teljesítéséhez vagy a 
munkaviszonyból eredő jogok 
gyakorlásához szükségesek; vagy
d) amelyek az információtechnológiai 
rendszerek rendeltetésszerű 
működtetéséhez szükségesek; vagy
e) a munkavállalók által kényszer nélkül 
használt üzemen belüli szolgálatokhoz 
szükségesek.

Or. de

Módosítás 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Tilos foglalkoztatási összefüggésben 
a munkáltató, illetve a munkáltatóhoz 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó, 
vagy a munkáltató utasítására vagy 
számlájára eljáró harmadik személy általi 
adatfeldolgozás:
a) a munkavállaló 14. cikkben 
meghatározottak szerinti előzetes 
tájékoztatása nélkül;
b) a munkavállalók, teljesítményük és 
magatartásuk állandó ellenőrzése, a 
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felhasznált technológiától függetlenül;
c) genetikai adatok;
d) orvosi adatok;
d) a szakszervezeti, illetve munkavállalói 
érdekképviseleti képviselők e 
minőségükben való nyomon követése, 
beleértve a munkavállalók 
feketelistázását.
Ez vonatkozik a munkavállalók és az 
állásra pályázók személyes adataira is.

Or. en

Módosítás 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A munkavállalók személyes adatait –
különösen a politikai irányultságra és 
szakszervezeti tagságra vagy 
tevékenységre vonatkozó adatokhoz 
hasonló érzékeny adatokat – semmilyen 
körülmények között nem lehet 
felhasználni a munkavállaló úgynevezett 
„feketelistákra” való felvételére, illetve a 
jövőbeni foglalkoztatásuk megvétózására 
vagy megtiltására. Tilos munkavállalói 
feketelisták feldolgozása, foglalkoztatási 
összefüggésben való alkalmazása, 
elkészítése és továbbítása. A tagállamok a 
79. cikk (6) bekezdésével összhangban 
ellenőrzéseket végeznek és megfelelő 
szankciókat fogadnak el e bekezdés 
hatékony végrehajtásának biztosítására.

Or. en
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Módosítás 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A társadalombiztosítással 
összefüggésben végzett feldolgozás
A tagállamok – az e rendeletben 
meghatározott szabályokkal összhangban 
– a társadalombiztosítással 
összefüggésben személyes adatoknak az 
állami és magánintézmények és szervezeti 
egységek általi feldolgozására vonatkozó 
szabályokat meghatározó különös 
jogalkotási szabályokat fogadhatnak el, 
ha a feldolgozást közérdekből végzik.
A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik a Bizottságot az első albekezdés 
szerint elfogadott rendelkezésekről, és 
haladéktalanul bejelentenek valamennyi 
későbbi, ezeket érintő módosítást.

Or. en

Indokolás

A társadalombiztosítással összefüggésben történő adatfeldolgozást állami és 
magánszektorbeli nonprofit szervezetek is végzik.

Módosítás 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) E rendelet egyéb rendelkezéseinek 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett 
tagállami jogszabályok legalább az alábbi 
minimumszabályokra terjednek ki:
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a) A munkavállalók adatait a 
munkavállaló tudomása nélkül tilos 
feldolgozni. Az érintettek magánélethez 
való jogát és magánéletét mindenkor 
tiszteletben kell tartani.
b) Az üzem nyilvánosság számára nem 
hozzáférhető, elsősorban a munkavállalók 
magánéletét szolgáló területeinek –
különösen a mosdó-, öltöző-, pihenő- és 
hálóhelyiségek – optikai-elektronikus 
megfigyelése tilos.
c) A vállalkozás létesítményeinek 
nyilvánosság számára hozzáférhető vagy a 
nyilvánosság számára nem hozzáférhető, 
de elsősorban nem a munkavállalók 
magánéletét szolgáló területeinek –
különösen a bejárati területek, 
előcsarnokok, irodák, gyártócsarnokok és 
ehhez hasonlók – optikai-elektronikus 
megfigyelése csak abban az esetben 
megengedett, ha ez elengedhetetlenül 
szükséges a munkavállalók és az üzem 
biztonsága szempontjából.
d) A vállalkozás létesítményeinek 
nyilvános részeinek megfigyelése 
lehetőség szerint nem terjed ki a 
munkahelyén tartózkodó munkavállalóra. 
A megfigyelés végrehajtása előtt a 
munkavállalót tájékoztatni kell arról, 
hogy a megfigyelőeszközöket mikor és 
milyen hosszú ideig helyezik üzembe.
e) Akusztikus-elektronikus megfigyelés 
csak nyomós közbiztonsági okokból 
megengedett, például repülőgépek 
pilótafülkéjében. A titkos megfigyelés 
minden esetben tilos.
f) Az uniós jog vagy tagállami 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint 
meghatározott munkavállalói képviselők 
bármely megfigyelése a képviselettel 
kapcsolatos tevékenységük gyakorlására 
vonatkozóan tilos. Ugyanez vonatkozik az 
úgynevezett feketelisták alkalmazására.
g) A munkavállalók egészségügyi adatait, 
különösen a 81. cikk (1) bekezdésének a) 
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pontja szerinti foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálatok keretében összegyűjtött adatok 
nem közölhetők a munkáltatóval.
h) Nem megengedett a profilalkotás, és 
nem megengedettek az olyan feldolgozási 
műveletek, amelyek célja a 
munkavállalók, a munkavállalók 
munkateljesítményének vagy 
magatartásának folyamatos ellenőrzése. A 
fenti rendelkezést az alkalmazott 
technikától függetlenül alkalmazni kell.

Or. de

Módosítás 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A munkavállalók teljesítményének 
ellenőrzése céljából megfigyelést végezni 
tilos.

Or. de

Módosítás 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1a) bekezdés b)–e) pontjában 
említett esetekben és e rendelet 
alkalmazásában, nemzeti jogszabályok 
vagy a munkáltatók és munkavállalók 
közötti, jogszabályok által előírt kollektív 
szerződések alapot teremthetnek konkrét 
eljárások megengedhetőségéhez, eljárási 
szabályok kialakításához, vagy a 
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végrehajtásához, illetve tilalmat 
állapíthatnak meg az adatfeldolgozásra 
vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A munkavállalók adatait a 
munkavállaló tudomása nélkül tilos 
feldolgozni. A munkavállaló 
magánélethez való jogát mindenkor 
tiszteletben kell tartani.

Or. de

Módosítás 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Amennyiben valamely vállalkozásnál 
a tagállami jog szerint munkavállalói 
képviseletet alakítottak ki, akkor a 
munkáltató általi adatfeldolgozás csak a 
törvényes részvételi jogok betartása esetén 
megengedett.

Or. de

Módosítás 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) Az üzem nyilvánosság számára nem 
hozzáférhető, elsősorban a munkavállalók 
magánéletét szolgáló részeinek –
különösen a mosdó-, öltöző-, pihenő- és 
hálóhelyiségek – nyílt, optikai-
elektronikus és/vagy nyílt akusztikus-
elektronikus megfigyelése tilos. A 
vállalkozás létesítményeinek nyilvánosság 
számára hozzáférhető vagy a nyilvánosság 
számára nem hozzáférhető, de elsősorban 
nem a munkavállalók magánéletét 
szolgáló részeinek – különösen a bejárati 
területek, előcsarnokok, irodák, 
gyártócsarnokok és ehhez hasonlók –
nyílt, optikai-elektronikus és/vagy nyílt 
akusztikus-elektronikus megfigyelése csak 
a munkavállalók és az üzem biztonságával 
összefüggésben megengedett; a 
vállalkozás létesítményei nyilvános 
részeinek megfigyelése kizárólag akkor 
terjedhet ki a munkahelyén tartózkodó 
munkavállalóra, ha az elengedhetetlen. A 
megfigyelés végrehajtása előtt a 
munkavállalót tájékoztatni kell arról, 
hogy a megfigyelőeszközöket mikor és 
milyen hosszú ideig helyezik üzembe. A 
megfigyelésről készült felvételeket 
megfelelő időn, legkésőbb a megfigyelést 
követő egy hónapon belül törölni kell. A 
titkos megfigyelés minden esetben tilos.

Or. de

Módosítás 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

(1e) A munkáltató adatvédelmi 
tisztviselője minden esetben elvégzi a 33. 
cikk szerinti vizsgálatot, amennyiben a 
munkavállalók adatait e rendelet 
alkalmazási területén kívül eső hatóságok 
részére kívánják továbbítani.

Or. de

Módosítás 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) Amennyiben a vállalkozások 
jogszabályban előírt orvosi vizsgálatok 
és/vagy alkalmassági vizsgálatok 
keretében személyes adatokat gyűjtenek 
vagy kezelnek, a jelentkezőket vagy a 
munkavállalókat előzetesen tájékoztatniuk 
kell, hogy az adatokat mire használják, és 
azokat utólag az eredményekkel együtt 
közölniük kell és magyarázattal kell 
ellátniuk. A genetikai vizsgálatok és 
elemzések céljából történő adatgyűjtés 
tilos.
Orvosi vizsgálatok és/vagy alkalmassági 
vizsgálatok keretében személyes adatok 
gyűjtésének és feldolgozásának a 
munkahelyi egészségvédelemhez és a 
munkakapcsolatra vonatkozó megelőző 
egészséggondozáshoz kell szükségesnek 
lennie. Az adatok nem lehetnek 
közvetlenül hozzáférhetők a munkáltatók 
számára. A jelentkezők adatait a 
munkavállalók adataival azonos módon 
kell kezelni.
Egészségügyi adatok egészségügyi 
okokból történő felmondás előkészítéséhez 
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való gyűjtése tilos.

Or. de

Módosítás 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) Az e rendelet megsértésével a 
munkavállalók magatartásáról vagy 
teljesítményről gyűjtött vagy feldolgozott 
adatokat sem perben, sem peren kívül 
nem szabad felhasználni.

Or. de

Módosítás 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1g) Jogszabályokban, különösen 
kollektív szerződésben szabályozható, 
hogy a telefon, az e-mail, az internet és az 
egyéb távközlési szolgáltatások magáncélú 
használata megengedett-e, és ha igen, 
milyen mértékben. A magánhasználatot a 
munkaszerződés keretében is engedélyezni 
lehet. Amennyiben a magáncélra való 
használat megengedett, az erre vonatkozó 
forgalmi adatok feldolgozása a 
munkavállaló előzetes tájékoztatását 
követően kizárólag az adatbiztonság, a 
távközlési hálózatok és távközlési 
szolgáltatások rendeltetésszerű 
működésének biztosítása, valamint az 
elszámolás céljából megengedett. 
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Ezenfelül az elektronikus magánlevelek 
tartalmi kiértékelése tilos. 

Or. de

Módosítás 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1g) A munkavállalói képviseletek vagy a 
szakszervezetek gyakorolhatják az általuk 
képviselt munkavállalók 76. cikk szerinti 
jogait.

Or. de

Módosítás 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 h bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1h) Nem kifejezetten álláspályázati 
portálként működő közösségi hálózatokról 
munkavállalókra vagy jelentkezőkre 
vonatkozó információk/adatok gyűjtése és 
feldolgozása tilos.

Or. de

Módosítás 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

(1h) A munkavállalók képviseleti 
szerveinek részvételi jogára vonatkozó 
nemzeti jogszabályi szabályozások sérelme 
nélkül a munkavállalók képviseleti 
szerveit be kell vonni a következőkkel 
kapcsolatos döntésbe: 
a) az üzemi adatvédelmi tisztviselő 
kijelölése a 4. szakasz szerint;
b) adatfeldolgozó rendszerek létrehozása 
és módosítása;
c) a kötelező erejű vállalati szabályok 
megfogalmazása. 

Or. de

Módosítás 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 i bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1i) Nem szabad felhasználni a 
munkavállalók pontatlan adatait, vagy a 
munkavállalók olyan adatait, amelyeknek 
helyességét a munkavállalók vitatják, vagy 
amelyeket jogellenesen gyűjtöttek.

Or. de

Módosítás 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

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

(1j) Nem érheti hátrány azokat a 
munkavállalókat, akik elutasítottak vagy 
helytelenül válaszoltak nem engedélyezett 
vizsgálatokat vagy információkéréseket, 
vagy akik a munkavállalók adatainak nem 
engedélyezett gyűjtését/felhasználását 
kifogásolták.

Or. de

Módosítás 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 k bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1k) A nemzeti munkajogból fakadó 
tájékoztatási és részvételi jog sérelme 
nélkül a vállalati érdekképviseletet és az 
Európai Üzemi Tanácsot a következő 
jogok illetik meg:
a) a vállalati adatvédelmi tisztviselő 
kijelölésével kapcsolatos 
döntéshozatalban történő részvételhez 
való jog (35. cikk (7) bekezdés),
b) a vállalati adatvédelmi tisztviselő 
részéről nyújtott rendszeres tanácsadáshoz 
és tájékoztatáshoz való jog,
c) az érintett munkavállalók rendes 
nemzeti bíróság előtti képviseletéhez való 
jog (73. cikk), valamint a kollektív kereset 
lehetősége (75. cikk),
d) a kötelező erejű vállalati szabályok 
kialakításában történő részvételhez való 
jog (43. cikk).

Or. de
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Módosítás 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik az (1) bekezdés szerint elfogadott 
nemzeti jogi rendelkezésekről a 
Bizottságot, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

törölve

Or. en

Módosítás 3034
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kötelező orvosi vizsgálatok és a 
jelentkezők alkalmassági vizsgálata 
esetében az érintettet az adatgyűjtés előtt 
tájékoztatni kell.

Or. en

Módosítás 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szakszervezetek jogosultak a 
munkavállaló képviseletének ellátására a 
panaszok illetékes hatóságoknak történő 
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bejelentésekor vagy bírósági jogorvoslat 
során. A szakszervezetek ezen túlmenően 
csoportos keresetindításra is jogosultak.

Or. en

Módosítás 3036
Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A foglalkoztatással kapcsolatos 
adatok kereskedelmi célú gyűjtése és 
újrafelhasználása nem egyeztethető össze 
ezzel a rendelettel.

Or. fr

Módosítás 3037
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A nyílt optikai – elektronikus 
ellenőrzési és biometriai eszközök csak 
kivételes esetekben és csak a 
munkavállalók képviselőjének 
hozzájárulásával megengedettek. Az 
ellenőrzés feltételeit jogszabályban vagy 
kollektív szerződésben kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 3038
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 3039
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, törölve
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hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. es

Módosítás 3041
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölve
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fogadjon el.

Or. en

Módosítás 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 3044
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) cikkben 
említett célokból való feldolgozásának 
biztosítékaira vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. fr
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Módosítás 3045
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szakszervezetek jogosultak az 
érintett munkavállalók képviseletének 
ellátására az illetékes hatóságoknál 
történő panasztételkor vagy bírósági 
jogorvoslat során.

Or. en

Módosítás 3046
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság javaslatára az Európai 
Parlament és a Tanács e cikket legkésőbb 
a 91. cikk (2) bekezdésében foglalt időpont 
után két évvel felülvizsgálja.

Or. en

Módosítás 3047
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
82 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82a. cikk
A társadalombiztosítással összefüggésben 

végzett feldolgozás
(1) A tagállamok – az e rendeletben 
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meghatározott szabályokkal összhangban 
– a társadalombiztosítással 
összefüggésben személyes adatoknak a 
tagállami intézmények és szervezeti 
egységek általi feldolgozására vonatkozó 
szabályokat meghatározó különös 
jogalkotási szabályokat fogadhatnak el, 
ha a feldolgozást közérdekből végzik.
(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdés 
szerint elfogadott nemzeti jogi 
rendelkezésekről, és a módosítástól 
számított egy hónapon belül bejelentenek 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosítást.

Or. hu

Indokolás

A „haladéktalanul” nem kézzel fogható. Fontos egy pontos határidő előírása.

Módosítás 3048
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
82 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82a. cikk
A társadalombiztosítással összefüggésben 

végzett feldolgozás
(1) A tagállamok – az e rendeletben 
meghatározott szabályokkal összhangban 
– a társadalombiztosítással 
összefüggésben személyes adatoknak a 
tagállami, illetve magánintézmények és 
szervezeti egységek általi feldolgozására 
vonatkozó szabályokat meghatározó 
különös jogalkotási szabályokat 
fogadhatnak el, ha a feldolgozást 
közérdekből végzik.
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(2) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdés 
szerint elfogadott nemzeti jogi 
rendelkezésekről, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

Or. fr

Indokolás

E módosítás lényegében az előadó 333. módosítását ismétli meg. A feldolgozást azonban nem 
korlátozza kizárólag az állami társadalombiztosítási intézményekre és szolgálatokra, hanem 
azt a társadalombiztosítási segítőegyesületekhez hasonló ó magánszervezetekre is kiterjeszti.

Módosítás 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célú feldolgozás

Történelmi, statisztikai és tudományos célú 
feldolgozás

Or. en

Indokolás

A bizottsági megfogalmazás zavaros és értelmezésnek ad teret. Nem egyértelmű, hogy 
történelmi, statisztikai és tudományos kutatásra utal-e. Ez esetben ez leszűkítést jelentene.

Módosítás 3050
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 

(1) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai és tudományos kutatási célú 
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csak akkor kerülhet sor, ha: feldolgozására csak akkor kerülhet sor, ha:

Or. en

Módosítás 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos célú feldolgozására csak akkor 
kerülhet sor, ha:

Or. en

Módosítás 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
csak akkor kerülhet sor, ha:

(1) E rendelet keretein belül, a személyes 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú, valamint a 
természetes leszármazás a büntetőeljárást 
megelőző hivatalos vagy közigazgatási 
vizsgálat során történő megállapítása 
érdekében történő feldolgozására csak 
akkor kerülhet sor, ha:

Or. es

Módosítás 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e célokat ésszerűen nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;

a) e célokat ésszerűen nem lehet 
megvalósítani az anonimizált adatok 
feldolgozással;

Or. en

Módosítás 3054
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az azonosított vagy azonosítható 
érintettre vonatkozó információhoz való 
hozzáférést biztosító adatot az egyéb 
adatoktól elkülönítve tárolják, feltéve, 
hogy e célok ilyen módon 
megvalósíthatóak.

törölve

Or. en

Indokolás

Egyaránt terhes és egyben túlzottan költséges is lehet az adatkezelő azon kötelezettsége, hogy 
a történelmi, statisztikai vagy tudományos célokra való feldolgozás előtt az azonosítható 
adatokat más adatoktól elkülönítse.

Módosítás 3055
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

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

b) az azonosított vagy azonosítható 
érintettre vonatkozó információhoz való 
hozzáférést biztosító adatot az egyéb 
adatoktól elkülönítve tárolják, feltéve, 
hogy e célok ilyen módon 
megvalósíthatóak.

b) az azonosított vagy azonosítható 
érintettre vonatkozó információhoz való 
hozzáférést biztosító adatot – amennyiben 
az műszakilag és gyakorlatilag lehetséges 
– az egyéb adatoktól elkülönítve tárolják, 
feltéve, hogy e célok ilyen módon 
megvalósíthatóak.

Or. en

Módosítás 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az azonosított vagy azonosítható 
érintettre vonatkozó információhoz való 
hozzáférést biztosító adatot az egyéb 
adatoktól elkülönítve tárolják, feltéve, 
hogy e célok ilyen módon 
megvalósíthatóak.

b) az azonosított vagy azonosítható 
érintettre vonatkozó információhoz való 
hozzáférést biztosító adatot az egyéb 
adatoktól elkülönítve tárolják, feltéve, 
hogy e célok ilyen módon 
megvalósíthatóak. A természetes 
leszármazás büntetőeljárást megelőző 
hivatalos vagy közigazgatási vizsgálat 
során történő megállapítása érdekében 
feldolgozott adatokat csak szükség esetén 
közlik az érintettekkel, ami nem zárja ki a 
jogszabályban előírt büntetőfeljelentés 
benyújtását.

Or. es

Módosítás 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

ba) amennyiben az adatokat tudományos 
kutatási célokra dolgozzák fel, a javasolt 
tudományos kutatási projekt kedvező 
véleményt kapott egy független 
kutatásetikai bizottságtól.

Or. en

Indokolás

Ez tükrözi a személyes adatok kutatásban való, külön hozzájárulás nélküli felhasználását 
alátámasztó fontos biztosítékokat jelentő etikai bizottságok szerepét. A (124) 
preambulumbekezdéshez fűzött módosítással együtt ez a módosítás a cikket összhangba hozná 
az Orvosok Világszövetségének az embereken végzett orvosi kutatások etikai elveiről szóló, 
2008. évi Helsinki Nyilatkozatával. 

Módosítás 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a személyes adatok feldolgozása teljes 
egészében anonim és/vagy álnéven 
szereplő adatokat tartalmazó, összevont 
jelentések létrehozása céljából történik.

Or. en

Módosítás 3059
Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben az adatokat tudományos 
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kutatási célokra dolgozzák fel, a javasolt 
tudományos kutatási projekt egy független 
kutatásetikai bizottságtól kedvező 
véleményt kapott. 

Or. en

Módosítás 3060
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A tagállami jogszabályok kutatási 
célokból kivételeket írhatnak elő az (1a) 
bekezdésben említett hozzájárulási 
követelmény alól, a kiemelkedő közérdeket 
szolgáló kutatások esetében, ha a kutatás 
másként nem végezhető el. A szóban forgó 
adatokat anonimizálni kell, illetve – ha ez 
a kutatás céljából nem lehetséges – azokat 
a legmagasabb technikai szabványok 
mellett álnévvel kell ellátni, és minden 
szükséges intézkedést meg kell tenni az 
érintettek újraazonosításának 
megelőzésére. Az ilyen feldolgozáshoz az 
illetékes felügyelő hatóság – 34. cikk (1) 
bekezdése szerinti –előzetes engedélye 
szükséges.

Or. en

Módosítás 3061
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a feldolgozott adatok nem köthetők 
egy azonosított vagy azonosítható 



AM\929832HU.doc 67/115 PE506.173v03-00

HU

személyhez.

Or. fr

Módosítás 3062
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatok további történelmi, 
statisztikai és tudományos célú 
feldolgozása nem tekintendő az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
összeegyeztethetetlennek, ha:
a) az adatfeldolgozásra e rendelet 
feltételei és biztosítékai vonatkoznak; és
b) az adatfeldolgozás megfelel minden 
más vonatkozó jogszabálynak.

Or. en

Indokolás

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Módosítás 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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



PE506.173v03-00 68/115 AM\929832HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet, és különösen e cikk 
keretein belül, a tagállamok egyedi 
szabályozást fogadhatnak el a 
tudományos kutatási, és különösen a 
közegészségügyi kutatási célú 
személyesadat-feldolgozás 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 3064
Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyes adatok vélemény- és 
társadalmi kutatási célokból történő 
feldolgozása jogszerű, ha az adatokat a 
lehető legkorábban olyan módon 
anonimizálják, hogy az érintettek 
azonosítása többé már nem lehetséges.

Or. en

Módosítás 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatok további történelmi, 
statisztikai és tudományos célú 
feldolgozása nem tekintendő az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
összeegyeztethetetlennek, ha:
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a) az adatfeldolgozásra e rendelet 
feltételei és biztosítékai vonatkoznak; és
b) az adatfeldolgozás megfelel minden 
más vonatkozó jogszabálynak.

Or. en

Módosítás 3066
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személy hozzájárulhat ahhoz, hogy 
rá vonatkozó érzékeny adatokat meg nem 
határozott történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatáshoz anélkül 
használhatnak fel, hogy tájékoztatást 
kapna minden egyes konkrét kutatási 
projektről.

Or. en

Módosítás 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintett hozzájárulását adta az 
adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatás céljára történő 
feldolgozásához. Történelmi, statisztikai 
és tudományos kutatási célokra egyszeri 
hozzájárulás elegendő, és nincs szükség 
arra, hogy az érintett minden alkalommal 
kifejezett hozzájárulást adjon, illetve nincs 
szükség az érintett kutatási célra történő 
feldolgozás előtti külön értesítésére. 
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Or. en

Módosítás 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érzékeny adatok orvosi kutatási 
célokra történő további feldolgozása a 
vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályokkal összhangban és valamely 
etikai bizottság kedvező véleményének 
birtokában megengedhető.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok újbóli felhasználása ugyancsak nagy jelentőséggel bír akkor, ha olyan új 
kutatási kérdések merülnek fel, amelyek az adatok gyűjtésekor nem voltak előre láthatóak. Az 
újbóli felhasználás feltételeit nemzeti jogszabályban kell meghatározni, és annak magában 
kell foglalnia valamely etikai bizottság vizsgálatát és jóváhagyását is.

Módosítás 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatok további történelmi, 
statisztikai és tudományos célú 
feldolgozása nem tekintendő az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
összeegyeztethetetlennek, ha:
a) az adatfeldolgozásra e rendelet 
feltételei és biztosítékai vonatkoznak; és
b) az adatfeldolgozás megfelel minden 
más vonatkozó jogszabálynak.
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Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 3070
Nathalie Griesbeck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatási célú további 
feldolgozás rendkívül magas szintű 
közérdeket elégít ki, és amennyiben e cikk 
feltételeit és garanciáit tiszteletben tartják, 
a feldolgozás nem tartozik az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
kötelezettség hatálya alá.

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy ne nehezítse meg túlzottan a személyes adatok kutatási 
célú gyűjtését, amikor az szükséges és arányos. 

Módosítás 3071
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1b) bekezdésben szereplő 
kivételre is figyelemmel, a 8. és 9. cikk 
hatálya alá tartozó adatok kategóriáiba 
tartozó adatok történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozására 
kizárólag az érintettek hozzájárulásával 
kerülhet sor, kivéve, ha az adatokat 
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megfelelő technikai szabványok szerint a 
lehető legkorábban úgy anonimizálják, 
hogy az érintettek azonosítása többé már 
nem lehetséges.

Or. en

Módosítás 3072
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e célokat ésszerűen nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;

a) e célokat ésszerűen nem lehet elérni
olyan adatfeldolgozással, amely nem vagy 
már nem teszi lehetővé az érintett 
azonosítását; és

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egy lehetetlenül szigorú vizsgálatot vált fel egy megvalósíthatóbb és ésszerűbb 
vizsgálattal.

Módosítás 3073
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatást végző szervek 
kizárólag akkor hozhatják nyilvánosságra 
vagy tehetik más módon közzé a személyes 
adatokat, ha:

törölve

a) az érintett a 7. cikkben meghatározott 
feltételek szerint hozzájárult;
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b) a személyes adatok nyilvánosságra 
hozatala a kutatási eredmények 
bemutatása vagy a kutatás megkönnyítése 
céljából szükséges, amennyiben az érintett 
érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai 
nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel 
szemben; vagy
c) az érintett nyilvánosságra hozta az 
adatokat.

Or. en

Módosítás 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatást végző szervek 
kizárólag akkor hozhatják nyilvánosságra 
vagy tehetik más módon közzé a személyes 
adatokat, ha:

(2) A történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatáshoz személyes 
adatokat felhasználó szervek kizárólag 
akkor hozhatják nyilvánosságra vagy 
tehetik más módon közzé a személyes 
adatokat, ha:

Or. en

Módosítás 3075
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
célból akkor továbbíthat személyes 
adatokat harmadik országnak vagy 
nemzetközi szervezetnek, ha:
a) e célokat ésszerűen nem lehet 
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megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;
b) a címzett nem rendelkezik ésszerű 
hozzáféréssel olyan adatokhoz, amelyek 
lehetővé tennék az információ azonosított 
vagy azonosítható érintettekhez való 
hozzárendelését; és
c) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adatok címzettje közötti szerződéses 
feltételek megtiltják az érintettek 
újraazonosítását, és az e cikkben 
megállapított feltételekkel és 
biztosítékokkal összhangban korlátozzák 
az adatfeldolgozást.

Or. en

Módosítás 3076
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az érintett 
hozzájárulását kérik egészségügyi 
adatainak kizárólag egészségügyi célú 
feldolgozásához, lehetővé kell tenni az 
érintett számára, hogy átfogó 
hozzájárulását adja a járványügyi, 
transzlációs és klinikai kutatás céljából 
történő feldolgozáshoz.
Amennyiben statisztikai vagy 
közegészségügyi célból gyűjtenek 
személyes adatokat, ezeket az adatokat 
közvetlenül az adatgyűjtés, valamint az 
ellenőrzési és összevetési műveletek 
befejezése után anonimmé kell tenni, 
kivéve, ha az adatok azonosítása 
statisztikai és közegészségügyi célokból, 
például járványügyi, transzlációs és 
klinikai kutatás céljából továbbra is 
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szükséges.

Or. en

Módosítás 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
célból akkor továbbíthat személyes 
adatokat harmadik országnak vagy 
nemzetközi szervezetnek, ha:
a) e célokat ésszerűen nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;
b) a címzett nem rendelkezik ésszerű 
hozzáféréssel olyan adatokhoz, amelyek 
lehetővé tennék az információ azonosított 
vagy azonosítható érintettekhez való 
hozzárendelését; és
c) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adatok címzettje közötti szerződéses 
feltételek megtiltják az érintettek 
újraazonosítását, és az e cikkben 
megállapított feltételekkel és 
biztosítékokkal összhangban korlátozzák 
az adatfeldolgozást.

Or. en

Indokolás

A tudományos kutatási célból továbbított, kódolt adatok címzettje nem rendelkezik az 
érintettek újraazonosításához szükséges eszközzel, és e módosítás értelmében nincs 
hozzáférése a kódok feloldásához, valamint szerződés tiltja számára az érintettek 
újraazonosítását. Ez a módosítás formába önti azt az eljárást, amely ésszerűen biztosítja, 
hogy a kódolt adatok harmadik országbeli címzettek általi újraazonosítása ne legyen 
lehetséges és ne történjen meg, miközben lehetővé teszi az ilyen adatok további akadályok 
nélküli továbbítását.
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Módosítás 3078
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) (2a) A tagállamok – az e cikk (1) és (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések, 
valamint az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának tiszteletben tartása mellett –
egyedi intézkedéseket fogadhatnak el 
személyes adatok történelmi, statisztikai és 
tudományos célból történő 
feldolgozásának szabályozására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az érintettnek e cikk 
alapján hozzájárulást kell adnia, az átfogó 
hozzájárulás lehetőségének rendelkezésre 
kell állnia.

Or. en

Indokolás

Az „átfogó hozzájárulás” gyakorlati megoldás a kutatásokkal összefüggésben.

Módosítás 3080
Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A történelmi, statisztikai vagy
tudományos kutatási adatok kereskedelmi 
célú gyűjtése és újrafelhasználása nem 
egyeztethető össze ezzel a rendelettel.

Or. fr

Módosítás 3081
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig 
értesítik a Bizottságot az (1b) bekezdés 
szerint elfogadott nemzeti jogi 
rendelkezésekről, és haladéktalanul 
bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosítást.

Or. en

Módosítás 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett a 7. cikkben meghatározott 
feltételek szerint hozzájárult;

a) az érintett a 7. cikkben meghatározott 
feltételek szerint hozzájárult; vagy

Or. en
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Módosítás 3083
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a személyes adatok nyilvánosságra 
hozatala a kutatási eredmények 
bemutatása vagy a kutatás megkönnyítése 
céljából szükséges, amennyiben az érintett 
érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai 
nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel 
szemben; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az adatok további történelmi, 
statisztikai és tudományos célú 
feldolgozása nem tekintendő az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
összeegyeztethetetlennek, ha:
i. az adatfeldolgozásra e rendelet feltételei 
és biztosítékai vonatkoznak; és
ii. az adatfeldolgozás megfelel minden 
más vonatkozó jogszabálynak.

Or. en

Indokolás

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
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provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Módosítás 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a személyes adatok feldolgozása teljes 
egészében anonim és/vagy álnéven 
szereplő adatokat tartalmazó, összevont 
jelentések létrehozása céljából történik.

Or. en

Indokolás

Az ilyen jelentések célja nem az egyének azonosítása vagy visszakeresése. Az ilyen jelentések 
létrehozása során az egyének adatait anonim módon gyűjtik össze, amely így semmilyen 
hatással sincs a magánéletre. Összevont jelentések például a webanalitikai beszámolók.

Módosítás 3086
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra,
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve
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Or. en

Módosítás 3087
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölve
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fogadjon el.

Or. es

Módosítás 3089
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 

törölve
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érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 3091
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 3092
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 

törölve
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biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) és (2) cikkben 
említett célokból való feldolgozására, 
valamint az érintett tájékoztatáshoz és 
hozzáféréshez való jogának szükséges 
korlátozásaira, és az érintettek jogaira e 
körülmények között alkalmazandó 
biztosítékokra vonatkozó szempontok és 
követelmények és a mentesítő technikai 
követelmények további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Módosítás 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
kutatási célból akkor továbbíthat 
személyes adatokat harmadik országnak 
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vagy nemzetközi szervezetnek, ha:
a) e célokat ésszerűen nem lehet 
megvalósítani olyan adatfeldolgozással, 
amely nem vagy már nem teszi lehetővé az 
érintett azonosítását;
b) a címzett nem rendelkezik ésszerű 
hozzáféréssel olyan adatokhoz, amelyek 
lehetővé tennék az információ azonosított 
vagy azonosítható érintettekhez való 
hozzárendelését; és
c) az adatkezelő vagy -feldolgozó és az 
adatok címzettje közötti szerződéses 
feltételek megtiltják az érintettek 
újraazonosítását, és az e cikkben 
megállapított feltételekkel és 
biztosítékokkal összhangban korlátozzák 
az adatfeldolgozást.

Or. en

Indokolás

Az álnéven kezelt adatok kutatási célokra történő átadása jogszerű.

Módosítás 3095
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) E cikk rendelkezései nem érintik 
azokat a kivételeket vagy eltéréseket, 
amelyeket a tagállamoknak a 80. cikk 
értelmében annak érdekében kell 
előírniuk, hogy biztosítsák az egyensúlyt a 
személyes adatok védelméhez való jog és a 
véleménynyilvánítás szabadságára 
vonatkozó szabályok között, többek között
azért, mert ezek az akadémiai kutatás 
szabadságához kapcsolódnak.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás azt hangsúlyozza, hogy a 83. cikk a 80. cikk kiegészítése és nem korlátozása.

Módosítás 3096
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
83 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83a. cikk
Büntetőítéletekre vonatkozó adatok 

feldolgozása a pénzügyi bűncselekmények 
megelőzése céljából

E rendelet korlátozásain belül és a 9. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjával 
összhangban a büntetőítéletekkel 
kapcsolatos személyes adatok feldolgozása 
és az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedések megengedettek, ha megfelelő 
intézkedéseket írnak elő az érintett 
alapvető jogainak és szabadságainak 
védelmére, céljuk pedig:
a) pénzügyi bűncselekmények megelőzése, 
kivizsgálása vagy felderítése, vagy
b) a pénzügyi bűncselekmények 
határokon átnyúló kockázatai elleni 
védelméhez hasonló közérdekű okok, és 
mindkét esetben azt – a célok sérelmének 
megelőzése érdekében – a keresett érintett 
hozzájárulása nélkül kell végezni.

Or. en

Indokolás

Magától értődő módosítás.

Módosítás 3097
Marie-Christine Vergiat



PE506.173v03-00 86/115 AM\929832HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
83 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83a. cikk
Történelmi, statisztikai és tudományos 

kutatási célú feldolgozástól való eltérések
(1) Az eredeti feldolgozás céljainak –
amelyekre az adatokat gyűjtötték –
megvalósításához szükséges időtartamon 
túl a személyes adatokat feldolgozhatják 
az olyan levéltári szolgálatok, amelyek fő 
feladata vagy törvényi kötelezettsége, hogy 
közérdekből – elsősorban az emberek 
jogainak igazolása céljából –, illetve 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
célokból összegyűjtsék, megőrizzék, 
osztályozzák, közöljék, rendszerezzék, 
kiaknázzák és terjesszék az archívumokat.
Az adatközlési és -terjesztési feladatokat a 
tagállamok által a közigazgatási vagy 
levéltári dokumentumokhoz való 
hozzáféréssel, azok átadhatóságával és 
terjesztésével kapcsolatban meghatározott 
szabályok tiszteletben tartása mellett kell 
ellátni.
(2) A személyes adatok ilyen 
feldolgozására nem vonatkozik az 5. cikk 
d) pontja, a 9., 23., 32., 33. és 38. cikk, 
valamint az 53. cikk (1) bekezdésének f) és 
g) pontja.
(3) A tagállamok előmozdítják, hogy 
elsősorban az európai levéltári 
munkacsoport magatartási kódexeket 
dolgozzon ki, amelyek célja, hogy a 
levéltárak számára megkönnyítsék a 
személyes adatokkal kapcsolatos 
szabályok végrehajtását, többek között az 
alábbiak biztosítása érdekében:
a) az adatok harmadik személyekkel 
szembeni bizalmas jellege;
b) az adatok valódisága, integritása és 
megfelelő megőrzése;
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c) az archívumok hozzáférhetősége a 
közigazgatási dokumentumok tagállami 
hozzáférési rendszerei vagy levéltári 
rendszerei keretében.

Or. fr

Indokolás

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Módosítás 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
különös szabályokat hozhatnak a felügyelő 
hatóságok 53. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálati jogkörének meghatározására a 
nemzeti jog vagy valamely illetékes 
nemzetközi szervezet szabályai értelmében 
szakmai titoktartás vagy más, ezzel azonos 
titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló 
adatkezelők vagy -feldolgozók 
tekintetében, amennyiben azok a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok 
különös szabályokat hoznak a felügyelő 
hatóságok 53. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálati jogkörének meghatározására a 
nemzeti jog vagy valamely illetékes 
nemzetközi szervezet szabályai értelmében 
szakmai titoktartás vagy más, ezzel azonos 
titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló 
adatkezelők vagy -feldolgozók 
tekintetében, amennyiben azok a személyes 
adatok védelméhez való jog és a 
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titoktartási kötelezettség közötti egyensúly 
biztosítása érdekében szükségesek és 
arányosak. E szabályokat csak azokra a 
személyes adatokra kell alkalmazni, 
amelyeket az adatkezelő vagy -feldolgozó 
e titoktartási kötelezettség keretében 
végzett tevékenysége során szerzett vagy 
kért.

titoktartási kötelezettség közötti egyensúly 
biztosítása érdekében szükségesek és 
arányosak. E szabályokat csak azokra a 
személyes adatokra kell alkalmazni, 
amelyeket az adatkezelő vagy -feldolgozó 
e titoktartási kötelezettség keretében 
végzett tevékenysége során szerzett vagy 
kért.

Or. en

Módosítás 3099
Alexandra Thein

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet keretein belül a tagállamok
különös szabályokat hozhatnak a 
felügyelő hatóságok 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jogkörének 
meghatározására a nemzeti jog vagy 
valamely illetékes nemzetközi szervezet 
szabályai értelmében szakmai titoktartás 
vagy más, ezzel azonos titoktartási 
kötelezettség hatálya alatt álló adatkezelők 
vagy -feldolgozók tekintetében, 
amennyiben azok a személyes adatok 
védelméhez való jog és a titoktartási 
kötelezettség közötti egyensúly biztosítása 
érdekében szükségesek és arányosak. E 
szabályokat csak azokra a személyes 
adatokra kell alkalmazni, amelyeket az 
adatkezelő vagy -feldolgozó e titoktartási 
kötelezettség keretében végzett 
tevékenysége során szerzett vagy kért.

(1) A tagállamok törvényben 
elfogadhatnak:

a) kivételeket vagy eltéréseket a II. fejezet 
szerinti általános alapelvekre, az 
érintettek III. fejezet szerinti jogaira, a IV. 
fejezet szerinti adatkezelőre és -
feldolgozóra, a személyes adatok 
harmadik országokba vagy nemzetközi 
szervezetekhez irányuló, V. fejezet szerinti 
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továbbítására azon személyes adatok 
feldolgozása tekintetében, melyek 
tekintetében az adatkezelőt vagy -
feldolgozót szakmai vagy ezzel 
egyenértékű titoktartási kötelezettség 
terheli,
b) e rendelet keretein belül a különös 
szabályokat a felügyelő hatóságok 53. 
cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálati 
jogkörének meghatározására a nemzeti 
jog vagy valamely illetékes nemzetközi 
szervezet szabályai értelmében szakmai 
titoktartás vagy más, ezzel azonos 
titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló 
adatkezelők vagy -feldolgozók 
tekintetében, amennyiben azok a 
személyes adatok védelméhez való jog és a 
titoktartási kötelezettség közötti egyensúly 
biztosítása érdekében szükségesek és 
arányosak.
E szabályokat csak azokra a személyes 
adatokra kell alkalmazni, amelyeket az 
adatkezelő vagy -feldolgozó e titoktartási 
kötelezettség keretében végzett 
tevékenysége során szerzett vagy kért.

Or. en

Indokolás

A szakmai titoktartási kötelezettségnek (például közjegyzők, adótanácsadók) elsőbbséget kell 
élveznie minden adatvédelmi jogi szabályozással szemben. Ez nem csupán a tagállamoknak a 
84. cikkben már szabályozott, arra vonatkozó lehetőségét érinti, hogy eltérően szabályozzák a 
felügyelő hatóságok vizsgálati hatáskörét a szakmai titokjogosultakkal szemben, hanem azt is, 
hogy szükség esetén kiigazíthassák az adatvédelemre vonatkozó anyagi szabályozásokat.

Módosítás 3100
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

85. cikk törölve
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Egyházak és vallási szerveztek létező 
adatvédelmi szabályai
(1) Amennyiben egy tagállamban 
egyházak, illetve vallásos szervezetek vagy 
közösségek a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat 
alkalmaznak a személyek 
adatfeldogozással kapcsolatos védelme 
tekintetében, a létező szabályok tovább 
alkalmazhatók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák a rendelettel.
(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e 
rendelet VI. fejezetével összhangban.

Or. en

Módosítás 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 85. cikk törölve
Egyházak és vallási szerveztek létező 
adatvédelmi szabályai
(1) Amennyiben egy tagállamban 
egyházak, illetve vallásos szervezetek vagy 
közösségek a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat 
alkalmaznak a személyek 
adatfeldogozással kapcsolatos védelme 
tekintetében, a létező szabályok tovább 
alkalmazhatók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák a rendelettel.
(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e 
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rendelet VI. fejezetével összhangban.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló bármiféle egyház és vallási közösség adott összefüggésben történő, 
megkülönböztetett kezelése. A 9. cikkben már szerepel az egyházak és mások érzékeny adatok 
tekintetében fennálló érdeke.

Módosítás 3102
Bastiaan Belder

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyházak és vallási szerveztek létező
adatvédelmi szabályai

Egyházak és vallási szervezetek
adatvédelmi szabályai

Or. nl

Módosítás 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállamban 
egyházak, illetve vallásos szervezetek vagy 
közösségek a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat 
alkalmaznak a személyek 
adatfeldolgozással kapcsolatos védelme 
tekintetében, a létező szabályok tovább 
alkalmazhatók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák a rendelettel.

(1) Amennyiben egy tagállamban 
egyházak, illetve vallásos szervezetek vagy 
közösségek a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat 
alkalmaznak a személyek 
adatfeldolgozással kapcsolatos védelme 
tekintetében, a létező szabályok tovább 
alkalmazhatók, és ha szükséges 
módosíthatók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák a rendelettel.

Or. es
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Módosítás 3104
Bastiaan Belder

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállamban 
egyházak, illetve vallásos szervezetek vagy 
közösségek a rendelet hatálybalépésének 
időpontjában átfogó szabályokat 
alkalmaznak a személyek 
adatfeldogozással kapcsolatos védelme 
tekintetében, a létező szabályok tovább 
alkalmazhatók, amennyiben azokat 
összhangba hozzák a rendelettel.

(1) Amennyiben egy tagállamban 
egyházak, illetve vallásos szervezetek vagy 
közösségek megfelelő szabályokat 
alkalmaznak a személyek 
adatfeldolgozással kapcsolatos védelme 
tekintetében, a létező szabályok 
alkalmazhatók, amennyiben azok az 
adatvédelem megfelelő színvonalát 
garantálnak.

Or. nl

Indokolás

A szubszidiaritás elve okán a rendelet nem sértheti az egyházak és vallási szervezetek 
adatfeldolgozására vonatkozó, megfelelő tagállami adatvédelmi rendelkezéseket. Ez lehetővé 
fogja tenni a megfelelő adatvédelmi színvonal garantálását, elkerüli ugyanakkor azt, hogy az 
egyházakra és vallási szervezetekre aránytalan terhek háruljanak, mivel ezek főként saját 
tagjaikra vonatkozó adatokat dolgoznak fel.

Módosítás 3105
Bastiaan Belder

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e 
rendelet VI. fejezetével összhangban.

törölve

Or. nl
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Indokolás

Nem az egyházak és vallási szervezetek feladata a független felügyeleti hatóságok létrehozása 
és azt nem is tudják megtenni. A VI. fejezet jelzi, hogy a tagállamok feladata egy vagy több 
felügyeleti hatóság létrehozása és működtetése.

Módosítás 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e rendelet 
VI. fejezetével összhangban.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban átfogó 
szabályokat alkalmazó egyházak és vallási 
szervezetek rendelkeznek független 
felügyelő hatóság létrehozásáról, e rendelet 
VI. fejezetével összhangban, vagy 
megfelelő tanúsítást szereznek a 39. cikk 
szerinti eljárásokhoz.

Or. es

Módosítás 3107
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
85 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

85a. cikk
Általános rendelkezések az alapvető 

jogokról
E rendelet rendelkezéseinek garantálniuk 
kell az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának és az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkében foglalt alapvető 
jogelvek következetes alkalmazását.

Or. en
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Módosítás 3108
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
10 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS 
VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ 
JOGI AKTUSOK

Or. en

Indokolás

Az Európa Parlamentnek a döntéshozatali folyamatban teljes körű részvétele érdekében az 
összes végrehajtási aktust felhatalmazáson alapuló jogi aktussal felváltó horizontális 
módosítás.

Módosítás 3109
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét a Bizottságra 
ruházzák az e Cikkben meghatározott 
feltételeknek megfelelően. 

törölve

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
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cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (5) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (3)
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történt kihirdetését követő napon, illetve 
az ott megjelölt későbbi napon lép 
érvénybe. Nem érinti a már hatályos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
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cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek vagy a Tanácsnak 
a jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez a határidő két 
hónappal meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 3110
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 6. cikk (5) bekezdésben, 8. 
cikk (3) bekezdésben, 9. cikk (3) 
bekezdésben, 12. cikk (5) bekezdésben, 14. 
cikk (7) bekezdésben, 15. cikk (3) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 26. 
cikk (5) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 

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

cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3)
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

Or. de

Módosítás 3111
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Indokolás

A módosítás a 81. cikk (3) bekezdésére és a 82. cikk (3) bekezdésére vonatkozó 
módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás 3112
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság [XXX cikkekben] említett 
felhatalmazása az e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjától számított 
határozatlan időre szól.

Or. en

Módosítás 3113
Stanimir Ilchev

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

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (5) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (3) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (5) bekezdésben, 12. cikk (5) 
bekezdésben, 14. cikk (9) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (3) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 30. 
cikk (3) bekezdésben, 31. cikk (5) 
bekezdésben, 32. cikk (5) bekezdésben, 33. 
cikk (6) bekezdésben, 34. cikk (8) 
bekezdésben, 35. cikk (11) bekezdésben, 
37. cikk (2) bekezdésben, 39. cikk (2) 
bekezdésben, 43. cikk (3) bekezdésben, 44. 
cikk (7) bekezdésben, 79. cikk (6) 
bekezdésben, 81. cikk (3) bekezdésben, 82. 
cikk (3) bekezdésben és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. de

Módosítás 3114
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) 
bekezdésben, 8. cikk (3) bekezdésben, 9. 
cikk (5) bekezdésben, 12. cikk (5) 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a [XXX 
cikkekben] említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
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bekezdésben, 14. cikk (7) bekezdésben, 15. 
cikk (3) bekezdésben, 17. cikk (3) 
bekezdésben, 20. cikk (6) bekezdésben, 22. 
cikk (4) bekezdésben, 23. cikk (3) 
bekezdésben, 26. cikk (5) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben és 83. cikk (3) bekezdésben
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történt kihirdetését követő napon, 
illetve az ott megjelölt későbbi napon lép 
érvénybe. Nem érinti a már hatályos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 3115
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A [XXX cikkekben] említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő tizenkét
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
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cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam hat hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt garantálja, hogy elegendő idő álljon a Tanács és az Európai Parlament 
rendelkezésére a felhatalmazáson alapuló jogi aktus jóváhagyására. Ha az Európai 
Parlament és a Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktust hamarabb kívánja jóváhagyni, 
erre lehetősége van a Bizottság arról történő tájékoztatásával, hogy a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen nem fognak kifogást emelni.

Módosítás 3116
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7)
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (9) 
bekezdésben, 15. cikk (3) bekezdésben, 17. 
cikk (9) bekezdésben, 20. cikk (6) 
bekezdésben, 22. cikk (4) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 26. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
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cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére az említett 
határidő 2 hónappal meghosszabbítható.

cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben, és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére az említett 
határidő 2 hónappal meghosszabbítható.

Or. de

Módosítás 3117
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 

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



AM\929832HU.doc 103/115 PE506.173v03-00

HU

cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére az említett 
határidő 2 hónappal meghosszabbítható.

cikk (6) bekezdésben, 81. cikk (3) 
bekezdésben, 82. cikk (3) bekezdésben, és 
83. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére az említett 
határidő 2 hónappal meghosszabbítható.

Or. de

Módosítás 3118
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 

(5) A [XXX cikkekben] említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő négy
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez a határidő 
két hónappal meghosszabbítható.
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aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez a határidő 
két hónappal meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 3119
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 17. cikk (9) bekezdésben, 20. 
cikk (6) bekezdésben, 22. cikk (4) 
bekezdésben, 23. cikk (3) bekezdésben, 28. 
cikk (5) bekezdésben, 30. cikk (3) 
bekezdésben, 31. cikk (5) bekezdésben, 32. 
cikk (5) bekezdésben, 33. cikk (6) 
bekezdésben, 34. cikk (8) bekezdésben, 35. 
cikk (11) bekezdésben, 37. cikk (2) 
bekezdésben, 39. cikk (2) bekezdésben, 43. 
cikk (3) bekezdésben, 44. cikk (7) 
bekezdésben, 79. cikk (6) bekezdésben, 81. 
cikk (3) bekezdésben, 82. cikk (3) 
bekezdésben, és 83. cikk (3) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 

(5) A 6. cikk (5) bekezdésben, 8. cikk (3) 
bekezdésben, 9. cikk (3) bekezdésben, 12. 
cikk (5) bekezdésben, 14. cikk (7) 
bekezdésben, 15. cikk (3) bekezdésben, 17. 
cikk (9) bekezdésben, 20. cikk (6) 
bekezdésben, 22. cikk (4) bekezdésben, 23. 
cikk (3) bekezdésben, 28. cikk (5) 
bekezdésben, 30. cikk (3) bekezdésben, 31. 
cikk (5) bekezdésben, 32. cikk (5) 
bekezdésben, 33. cikk (6) bekezdésben, 34. 
cikk (8) bekezdésben, 35. cikk (11) 
bekezdésben, 37. cikk (2) bekezdésben, 39. 
cikk (2) bekezdésben, 43. cikk (3) 
bekezdésben, 44. cikk (7) bekezdésben, 79. 
cikk (6) bekezdésben és 83. cikk (3) 
bekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek vagy a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
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arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 81. cikk (3) bekezdésére és a 82. cikk (3) bekezdésére vonatkozó 
módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás 3120
Rui Tavares

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság a 11. cikk (2a) bekezdése 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat e rendelet hatálybalépése után 
legkésőbb egy évvel elfogadja. A Bizottság 
a határidőt 6 hónappal 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 3121
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87. cikk törölve
A bizottsági eljárás
(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. A 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottság.
(7) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
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a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.
(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkével 
összefüggésben értelmezett 8. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az Európa Parlamentnek a döntéshozatali folyamatban teljes körű részvétele érdekében az 
összes végrehajtási aktust felhatalmazáson alapuló jogi aktussal felváltó horizontális 
módosítás.

Módosítás 3122
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkével 
összefüggésben értelmezett 8. cikkét kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 3123
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet hatálybalépésének 
időpontjában a 95/46/EK irányelv 
követelményeivel összhangban 
végrehajtott adatfeldolgozásokat a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül 
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helyezése nem érinti.

Or. de

Indokolás

Ez lehetővé teszi a meglévő adatfeldolgozási eljárások folytatását.

Módosítás 3124
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet nem határoz meg kiegészítő 
kötelezettséget természetes vagy jogi 
személyek tekintetében az Unión belüli 
nyilvános hírközlési hálózatokon keresztül 
történő nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatással összefüggésben feldolgozott 
személyes adatok esetében, olyan 
kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a 
2002/58/EK irányelvben szereplő azonos 
célkitűzésekkel bíró különös 
kötelezettségek hatálya alá tartoznak.

(1) E rendelet nem sérti a tagállamok által 
a 2002/85/EK irányelv átültetésére, az 
Unión belüli nyilvános hírközlési 
hálózatokon keresztül történő nyilvánosan 
elérhető hírközlési szolgáltatással 
összefüggésben feldolgozott személyes 
adatokra vonatkozóan elfogadott jogi 
rendelkezéseket.

Or. de

Módosítás 3125
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet nem határoz meg kiegészítő 
kötelezettséget természetes vagy jogi 
személyek tekintetében az Unión belüli 
nyilvános hírközlési hálózatokon keresztül 
történő nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatással összefüggésben 

(1) E rendelet nem alkalmazandó, 
amennyiben a 2002/58/EK irányelv 
rendelkezik az adatfeldolgozásról.
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feldolgozott személyes adatok esetében, 
olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek
a 2002/58/EK irányelvben szereplő azonos 
célkitűzésekkel bíró különös 
kötelezettségek hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 3126
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése hatályát veszti.

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése, 4. és 15. cikke hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet a szükséges mértékben kitér a szükséges jogalapra. A párhuzamos jogi 
szabályozás elkerülése érdekében célszerű a szóban forgó bekezdések törlése.

Módosítás 3127
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése hatályát veszti.

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése, 2. cikkének b) és c) pontja, 4. 
cikkének (3), (4) és (5) bekezdése, 
valamint 6. és 9. cikke hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

A 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport az okostelefon készülékek földrajzi 
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helymeghatározási szolgáltatásairól szóló, közelmúltbeli véleményében elismeri, hogy a 
helymeghatározási adatok szabályozása vonatkozó és elsődleges jogi keretének a 95/46/EK 
irányelvnek kell lennie. Mivel az általános adatvédelmi rendeletben most szerepelnek a 4. cikk 
(1) bekezdése szerinti „helymeghatározási adatok”, a 2002/58/EK irányelv 2. cikke c) 
pontjának és 9. cikkének törlése biztosítja a jogbiztonságot.

Módosítás 3128
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2)
bekezdése hatályát veszti.

(2) A Bizottság legkésőbb a 91. cikk (2)
bekezdésében meghatározott időpontig és 
haladéktalanul egy, a személyes adatok 
feldolgozására és az elektronikus 
kommunikációban a magánélet védelmére 
alkalmazandó jogi keret felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatot terjeszt elő, hogy – az 
Európai Unióban a személyes adatok 
védelméhez való alapvető joggal 
kapcsolatos egységes és homogén jogi 
szabályok biztosítása céljából – az említett 
keretet összhangba hozza ezzel a 
rendelettel.

Or. de

Indokolás

Átmeneti szabályozás

Módosítás 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése hatályát veszti.

(2) A 2002/58/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése, 2. cikkének b) és c) pontja, 4. 
cikkének (3), (4) és (5) bekezdése, 
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valamint 6. és 9. cikke hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 3130
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
89 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

89a. cikk
Az uniós intézmények, szervek, hatóságok 

és ügynökségek általi adatfeldolgozás
A Bizottság legkésőbb a 91. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott időpontig és 
haladéktalanul egy, a személyes adatok 
Uniós intézmények, szervek, hatóságok és 
ügynökségek általi feldolgozására 
alkalmazandó jogi keret felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatot terjeszt elő, hogy – az 
Európai Unióban a személyes adatok 
védelméhez való alapvető joggal 
kapcsolatos egységes és homogén jogi 
szabályok biztosítása céljából – az említett 
keretet összhangba hozza ezzel a 
rendelettel.

Or. en

Módosítás 3131
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet [az (1) bekezdésben 
meghatározott időpontot követő második 
év]-tól/től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [az (1) bekezdésben 
meghatározott időpontot követő második 
év]-tól/től kell alkalmazni. Az eddig az 
időpontig a 95/46/EK rendelet 
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követelményeivel összhangban elvégzett 
adatfeldolgozásokat az I–IV. fejezetekből 
eredő követelmények sérelme nélkül 
legfeljebb [az (1) bekezdésben 
meghatározott időpontot követő ötödig 
év]-ig szabad folytatni.

Or. de

Indokolás

A jogállamiság által megkövetelt jogos bizalom védelme érdekében az e módosítással 
beillesztett kiegészítés a rendelet hatálybalépésétől számított további három évre biztosítja az 
olyan adatfeldolgozási eljárásokat, amelyeket e rendelet hatálybalépéséig az uniós jog addig 
hatályos követelményeivel összhangban állapítottak meg.

Módosítás 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezt a rendeletet [az (1) bekezdésben 
meghatározott időpontot követő második 
év]-tól/től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [az (1) bekezdésben 
meghatározott időpontot követő második 
év]-tól/től kell alkalmazni, az ezen időpont 
előtt jogszerűen feldolgozott személyes 
adatok felhasználását nem érintve.

Or. en

Módosítás 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

-

Módosítás
Lásd alább a X. mellékletet
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Személyes adatot nem 
dolgoznak fel az attól eltérő 

célokra, amelyekre az 
gyűjtötték

X. melléklet – A 13a. cikkben (új) említett adatok bemutatása

1. Tekintettel a 6. pontban említett arányokra, az adatokat a következőképpen kell megadni:

A feldolgozás egyes konkrét 
céljaihoz minimálisan 
szükséges mértéken túl 

személyes adat gyűjtésére nem 
kerül sor

A feldolgozás egyes konkrét 
céljaihoz minimálisan 
szükséges mértéken túl 

személyes adat tárolására nem 
kerül sor

Személyes adatot nem adnak 
át nem állami harmadik 

személyeknek az attól eltérő 
célokra, amelyekre az adatokat

gyűjtötték

Személyes adat eladására nem 
kerül sor

Személyes adatot nem tárolnak 
titkosítatlan formában

KÉP ALAPVETŐ ADATOK TELJESÜL



AM\929832HU.doc 113/115 PE506.173v03-00

HU

2) Az 1. pont táblázatában az „ALAPVETŐ ADATOK” című második oszlop soraiban a 
következő szavakat félkövéren kell formázni:

a) a második oszlop első sorában a „gyűjtésére” szó;
a) a második oszlop második sorában a „tárolására” szó;
a) a második oszlop harmadik sorában a „dolgoznak fel” szavak;
a) a második oszlop negyedik sorában az „adnak át” szavak;
a) a második oszlop ötödik sorában az „eladására” szó;
a) a második oszlop hatodik sorában a „titkosítatlan” szó;.

3) Tekintettel a 6. pontban említett arányokra, az pont táblázatában a „TELJESÜL” című 
harmadik oszlopban a 4. pontban megállapított feltételekkel összhangban az alábbi két 
grafikus ábra egyikét kell feltüntetni:

a)

b)

4) 

a) Ha a feldolgozás adott konkrét céljához minimálisan szükséges mértéken túlmenően
személyes adatot nem gyűjtenek, az 1. pont táblázata harmadik oszlopának első sorában a 3a. 
pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni.

b) Ha a feldolgozás adott konkrét céljához minimálisan szükséges mértéken túlmenően 
személyes adatot gyűjtenek, az 1. pont táblázata harmadik oszlopának első sorában a 3b. 
pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni.

c) Ha a feldolgozás adott konkrét céljához minimálisan szükséges mértéken túlmenően 
személyes adatot nem őriznek meg, az 1. pont táblázata harmadik oszlopának második 
sorában a 3a. pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni.

d) Ha a feldolgozás adott konkrét céljához minimálisan szükséges mértéken túlmenően 
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személyes adatot megőriznek, az 1. pont táblázata harmadik oszlopának második sorában a 
3b. pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni.

e) Ha személyes adatot nem dolgoznak fel az attól eltérő célokra, amelyekre az gyűjtötték, az 
1. pont táblázata harmadik oszlopának harmadik sorában a 3a. pontban említett grafikus ábrát 
kell feltüntetni.

f) Ha személyes adatot feldolgoznak az attól eltérő célokra, amelyekre az gyűjtötték, az 1. 
pont táblázata harmadik oszlopának harmadik sorában a 3b. pontban említett grafikus ábrát 
kell feltüntetni.

g) Ha személyes adatot nem adnak át nem állami harmadik személyeknek az attól eltérő 
célokra, amelyekre az gyűjtötték, amelyekre az gyűjtötték, az 1. pont táblázata negyedik 
oszlopának harmadik sorában a 3a. pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni

h) Ha személyes adatot átadnak nem állami harmadik személyeknek az attól eltérő célokra, 
amelyekre az gyűjtötték, amelyekre az gyűjtötték, az 1. pont táblázata negyedik oszlopának 
harmadik sorában a 3b. pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni

i) Ha személyes adatot nem adnak el, az 1. pont táblázata harmadik oszlopának ötödik 
sorában a 3a. pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni.

j) Ha személyes adatot eladnak, az 1. pont táblázata harmadik oszlopának ötödik sorában a 3b. 
pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni.

k) Ha személyes adatot nem tárolnak titkosítatlan formában, az 1. pont táblázata hatodik 
oszlopának ötödik sorában a 3a. pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni.

l) Ha személyes adatot titkosítatlan formában tárolnak, az 1. pont táblázata hatodik 
oszlopának ötödik sorában a 3b. pontban említett grafikus ábrát kell feltüntetni

5) Az 1. pont grafikai ábráinak referenciaszínei a Pantone színskála szerint Pantone 7547. sz. 
fekete és Pantone 485. sz. vörös. A 3a. pont grafikai ábráinak referenciaszíne a Pantone 
színskála szerint Pantone 370. sz. zöld. A 3b. pont grafikai ábráinak referenciaszíne a Pantone 
485. sz. vörös.

6) Az alábbi négyzethálós rajzon megadott arányokat be kell tartani, a táblázat kicsinyítése 
vagy nagyítása esetében is:
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Or. en


