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22.3.2021 B9-0211/11

Módosítás 11
Axel Voss, Jeroen Lenaers
a PPE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében
az általános adatvédelmi rendelet végrehajtásáról szóló bizottsági értékelő jelentés – a 
rendelet alkalmazásának két éve

Állásfoglalásra irányuló indítvány
34 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

34. felhívja az adatvédelmi hatóságokat 
és a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 
összhangban módszeresen értékeljék, hogy 
a gyakorlatban alkalmazzák-e az 
adatvédelmi szabályokat a harmadik 
országokban;

34. felhívja az adatvédelmi hatóságokat 
és a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 
összhangban módszeresen értékeljék, hogy 
a gyakorlatban alkalmazzák-e az 
adatvédelmi szabályokat a harmadik 
országokban; rámutat arra, hogy egyes 
vállalatok arra használják fel bizonyos 
harmadik országokban az adatvédelem 
alacsony szintjét, hogy tanítsák a 
mesterséges intelligenciát, illetve 
korlátozások nélkül teszteljék az új, 
adatvezérelt üzleti modelljeiket annak 
érdekében, hogy technikai szempontból 
előbbre juthassanak, és végül piaci 
részesedést szerezhessenek Európában;
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22.3.2021 B9-0211/12

Módosítás 12
Axel Voss, Jeroen Lenaers
a PPE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében
az általános adatvédelmi rendelet végrehajtásáról szóló bizottsági értékelő jelentés – a 
rendelet alkalmazásának két éve

Állásfoglalásra irányuló indítvány
35 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

35. sürgeti a Bizottságot, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül tegye közzé 
az 1995. évi irányelv alapján elfogadott 
megfelelőségi határozatok felülvizsgálatát; 
rámutat arra, hogy megfelelőségi 
határozatok hiányában a nemzetközi 
adattovábbítások esetén az általános 
szerződési feltételek a legszélesebb körben 
használt eszközök; megjegyzi, hogy az 
EUB fenntartotta az általános szerződési 
feltételekről szóló 2010/87 határozat7 
érvényességét, ugyanakkor előírta a 
harmadik országba továbbított adatok 
védelmi szintjének és e harmadik ország 
jogrendszere releváns aspektusainak 
értékelését a hatóságok továbbított 
személyes adatokhoz való hozzáférése 
tekintetében; sürgeti a Bizottságot, hogy 
gyorsítsa fel a korszerűsített a nemzetközi 
adattovábbításokra vonatkozó általános 
szerződési feltételek kidolgozását, hogy a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára nemzetközi szinten egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson; üdvözli az 
általános szerződési feltételekre vonatkozó 
tervezet Bizottság általi közzétételét, 
valamint azt a célkitűzést, hogy az 
általános szerződési feltételeket 
felhasználóbarátabbá tegyék, és orvosolják 
a jelenlegi szabványok azonosított 
hiányosságait;

35. sürgeti a Bizottságot, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül tegye közzé 
az 1995. évi irányelv alapján elfogadott 
megfelelőségi határozatok felülvizsgálatát; 
rámutat arra, hogy megfelelőségi 
határozatok hiányában a nemzetközi 
adattovábbítások esetén az általános 
szerződési feltételek a legszélesebb körben 
használt eszközök; megjegyzi, hogy az 
EUB fenntartotta az általános szerződési 
feltételekről szóló 2010/87 határozat7 
érvényességét, ugyanakkor előírta a 
harmadik országba továbbított adatok 
védelmi szintjének és e harmadik ország 
jogrendszere releváns aspektusainak 
értékelését a hatóságok továbbított 
személyes adatokhoz való hozzáférése 
tekintetében; sürgeti a Bizottságot, hogy 
gyorsítsa fel a korszerűsített a nemzetközi 
adattovábbításokra vonatkozó általános 
szerződési feltételek kidolgozását, hogy a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára nemzetközi szinten egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson; üdvözli az 
általános szerződési feltételekre vonatkozó 
tervezet Bizottság általi közzétételét, 
valamint azt a célkitűzést, hogy az 
általános szerződési feltételeket 
felhasználóbarátabbá tegyék, és orvosolják 
a jelenlegi szabványok azonosított 
hiányosságait; arra figyelmeztet, hogy az 
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______________
7 A 2016. december 16-i (EU) 2016/2297 
bizottsági végrehajtási határozattal 
módosított, a 95/46/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv alapján a személyes 
adatoknak harmadik országban letelepedett 
adatfeldolgozók részére történő 
továbbítására vonatkozó általános 
szerződési feltételekről szóló, 2010. 
február 5-i bizottsági határozat (HL 2016. 
L 344., 100. o.).

Európai Adatvédelmi Testület 
iránymutatás-tervezete nincs összhangban 
az általános adatvédelmi rendelet 
kockázatalapú megközelítésével vagy az 
EUB ítéletével sem, és hangsúlyozza, hogy 
az adatok EU-n kívülre történő továbbítás 
előtti titkosításának követelménye a 
gyakorlatban nem teljesíthető;
______________
7 A 2016. december 16-i (EU) 2016/2297 
bizottsági végrehajtási határozattal 
módosított, a 95/46/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv alapján a személyes 
adatoknak harmadik országban letelepedett 
adatfeldolgozók részére történő 
továbbítására vonatkozó általános 
szerződési feltételekről szóló, 2010. 
február 5-i bizottsági határozat (HL 2016. 
L 344., 100. o.).
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22.3.2021 B9-0211/13

Módosítás 13
Axel Voss, Jeroen Lenaers
a PPE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében
az általános adatvédelmi rendelet végrehajtásáról szóló bizottsági értékelő jelentés – a 
rendelet alkalmazásának két éve

Állásfoglalásra irányuló indítvány
36 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

36. emlékeztet az Európai Adatvédelmi 
Testületnek az (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti magatartási kódexekről és 
ellenőrző szervekről szóló 1/2019. sz. 
iránymutatására; elismeri, hogy ezt az 
eszközt jelenleg nem használják ki annak 
ellenére, hogy biztosítja az általános 
adatvédelmi rendeletnek való megfelelést, 
amennyiben a harmadik országbeli 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő 
biztosítékok alkalmazására irányuló, 
kötelező erejű és kikényszeríthető 
kötelezettségvállalásaival együtt 
alkalmazzák; kiemeli az eszközben rejlő 
lehetőségeket a kkv-k jobb támogatására és 
a jogbiztonság növelésére a különböző 
ágazatok közötti nemzetközi 
adattovábbítással összefüggésben;

36. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kötelező erejű vállalati szabályok és 
tanúsítási mechanizmusok, valamint a 
harmadik országbeli adatkezelő vagy -
feldolgozó kötelező erejű és érvényesíthető 
kötelezettségvállalásai a megfelelő 
biztosítékok és magatartási kódexek 
alkalmazására vonatkozóan is lehetővé 
teszik a nemzetközi adattovábbítást, 
miközben biztosítják az általános 
adatvédelmi rendelet normáinak való 
megfelelést; emlékeztet az Európai 
Adatvédelmi Testületnek az (EU) 
2016/679 rendelet szerinti magatartási 
kódexekről és ellenőrző szervekről szóló 
1/2019. sz. iránymutatására; elismeri, hogy 
ezt az eszközt jelenleg nem használják ki 
annak ellenére, hogy biztosítja az általános 
adatvédelmi rendeletnek való megfelelést, 
amennyiben a harmadik országbeli 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő 
biztosítékok alkalmazására irányuló, 
kötelező erejű és kikényszeríthető 
kötelezettségvállalásaival együtt 
alkalmazzák; kiemeli az eszközben rejlő 
lehetőségeket a kkv-k jobb támogatására és 
a jogbiztonság növelésére a különböző 
ágazatok közötti nemzetközi 
adattovábbítással összefüggésben; 
hangsúlyozza, hogy a kötelező erejű 
vállalati szabályok létrehozására és 
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végrehajtására vonatkozóan a 29. cikk 
szerinti munkacsoport kötelező erejű 
vállalati szabályokról szóló 
munkadokumentumában1a meghatározott 
küszöbérték túl szigorú és túl alacsony a 
digitális ügyekben;
______________________
1a A 29. cikk szerinti munkacsoport által 
2018. április 11-én elfogadott, az általános 
adatvédelmi rendelet szerinti 
adatkezelőkre és -feldolgozókra vonatkozó 
kötelező erejű vállalati szabályok 
jóváhagyására vonatkozó együttműködési 
eljárás kialakításáról szóló 
munkadokumentum.
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