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MÓDOSÍTÁSOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az adatértékláncok alapját az 

adatokkal végzett különböző 

tevékenységek képezik: az adatok 

létrehozása és gyűjtése; az adatok 

összesítése és rendszerezése; adattárolás 

és adatkezelés; az adatok elemzése, piaci 

értékesítése és forgalmazása; az adatok 

felhasználása és újrafelhasználása. Az 

adattárolás és az adatok más kezelésének 
hatékony és eredményes működése minden 

adatértékláncban alapvető építőelem. Ezt a 

hatékony és eredményes működést és az 

adatvezérelt gazdaság kialakulását az 

Unióban azonban két akadálytípus 

hátráltatja: az adatok mobilitásával és a 

belső piaccal kapcsolatos akadályok. 

(2) Az adatértékláncok alapját az 

adatokkal végzett különböző 

tevékenységek képezik: az adatok 

létrehozása és gyűjtése; az adatok 

összesítése és rendszerezése; adatkezelés; 

az adatok elemzése, piaci értékesítése és 

forgalmazása; az adatok felhasználása és 

újrafelhasználása. Az adatkezelés hatékony 

és eredményes működése minden 

adatértékláncban alapvető építőelem. Ezt a 

hatékony és eredményes működést és az 

adatvezérelt gazdaság kialakulását az 

Unióban azonban két akadálytípus 

hátráltatja: az adatok mobilitásával és a 

belső piaccal kapcsolatos akadályok. 

Indokolás 

A 3. cikkbe beillesztett „adatkezelés” meghatározása tartalmazza az adattárolást is. E 

módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben el kell végezni a 

szükséges módosításokat. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésben szereplő letelepedés 

(3) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 26., 49–55. és 
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szabadsága és szolgáltatásnyújtás 

szabadsága az adattárolásra és más 

adatkezelési szolgáltatásokra is 

alkalmazandó. Ugyanakkor az említett 

szolgáltatások nyújtását olykor az adatok 

meghatározott területen való tárolására 

vonatkozó bizonyos nemzeti 

követelmények hátráltatják, illetve 

akadályozzák. 

56–62. cikkében szereplő letelepedés 

szabadsága és szolgáltatásnyújtás 

szabadsága az adatkezelési 

szolgáltatásokra, köztük az adathordozásra 

is alkalmazandó. Ugyanakkor az említett 

szolgáltatások nyújtását olykor az adatok 

meghatározott területen való tárolására 

vonatkozó bizonyos nemzeti 

követelmények hátráltatják, illetve 

akadályozzák. 

Indokolás 

A 6. cikk meghatározza az adathordozás technikai vonatkozásait. A rendelettervezet nem 

határozza meg sem az adathordozás jogának, sem magának az adathordozásnak a fogalmát. 

Ezért ahhoz, hogy a 6. cikk teljes legyen, az adathordozást szolgáltatásként kell rögzíteni 

annak érdekében, hogy a Szerződésben szereplő szolgáltatásnyújtás szabadsága vonatkozzék 

rá. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Ezen akadályok kombinációja az 

európai felhőszolgáltatók közötti verseny 

hiányához, különböző termékcsapda-

problémákhoz (vendor lock-in) és az 

adatmobilitás komoly hiányához vezet. 

Hasonlóképpen, az adatlokalizálási 

szabályok csorbítják a kutatás-fejlesztéssel 

foglalkozó vállalkozások azon képességét, 

hogy a saját innovációjuk érdekében 

elősegítsék a cégek, egyetemek és egyéb 

kutatóhelyek közötti együttműködést. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A fogyasztókhoz és a 
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vállalkozásokhoz hasonlóan a tagállamok 

közhatóságainak és -szerveinek javát is 

kell szolgálja a választás nagyobb 

szabadsága az adatközpontú szolgáltatást 

nyújtók tekintetében, a versenyképesebb 

árak és a hatékonyabb szolgáltatásnyújtás 

az állampolgárok részére. Mivel a 

közhatóságok és -szervek nagy 

mennyiségű adatok kezelnek, ezért jó 

példával kell elöl járniuk például az 

adatokkal kapcsolatos szolgáltatások 

Unió-beli használatával a nem személyes 

adatok tekintetében, és tartózkodniuk kell 

az indokolatlan adatlokalizációs 

korlátozásoktól, amikor magánfelek 

adatokkal kapcsolatos szolgáltatásait 

használják. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az (EU) 2016/679 rendelet szerint 

a tagállamok nem korlátozhatják vagy nem 

tilthatják meg a személyes adatok Unión 

belüli szabad áramlását a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelmével 

összefüggő okokból. Ez a rendelet 

ugyanezeket az elveket rögzíti a nem 

személyes adatok Unión belüli szabad 

mozgása tekintetében, kivéve, ha a 

korlátozás vagy a tiltás biztonsági okokkal 

indokolható. 

(10) Az (EU) 2016/679 rendelet szerint 

a tagállamok nem korlátozhatják vagy nem 

tilthatják meg a személyes adatok Unión 

belüli szabad áramlását a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelmével 

összefüggő okokból. Ez a rendelet 

ugyanezeket az elveket rögzíti a nem 

személyes adatok Unión belüli szabad 

mozgása tekintetében, kivéve, ha a 

korlátozás vagy a tiltás biztonsági okokkal 

indokolható. Az (EU) 2016/679 rendelet és 

ez a rendelet koherens szabályrendszert 

biztosít a különböző típusú adatok szabad 

mozgásának biztosítására. Ezért az (EU) 

2016/679 rendelet alkalmazandó az 

adathalmaz személyes adatokat tartalmazó 

részére, és e rendelet alkalmazandó a nem 

személyes adatokat tartalmazó részére. 

Abban az esetben, ha a nem személyes és 

a személyes adatok elválaszthatatlanul 

kapcsolódnak össze, ez a rendelet az (EU) 

2016/679 rendelet sérelme nélkül 
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alkalmazandó. Ezen túlmenően e rendelet 

nem írja elő sem a vegyes adathalmazok 

szétválasztásának, sem a különböző típusú 

adatok elkülönített tárolásának 

kötelezettségét. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Ezért e rendelet nem csökkentheti 

a természetes személyek (EU) 2016/679 

rendelet szerinti védelmének szintjét, 

ugyanakkor a vállalkozások által könnyen 

betarthatónak kell lennie, és különösen 

nem akadályozhatja az induló innovatív 

vállalkozások és kkv-k fejlődését. A 

Bizottságnak weboldalán világos 

útmutatást kell nyújtania a vállalkozások 

számára a vegyes adathalmazok jogi 

szempontú kezeléséhez, valamint 

tájékoztatást a vegyes adathalmazok 

szétválasztásának lehetőségeiről. A 

Bizottságnak értékelnie kell e rendelet 

vegyes adathalmazokra való alkalmazását, 

és szükség esetén további ajánlásokat kell 

tennie a felülvizsgálat során. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az adatlokalizálási előírások 

egyértelműen gátolják az adattárolási és 

egyéb adatkezelési szolgáltatások szabad 

nyújtását az Unióban és a belső piacon. 

Mint ilyenek, el kellene törölni őket, 

kivéve azokban az esetekben, amikor az 

adatlokalizálás az uniós jogszabályok 

szerint, különösen az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 52. cikke 

(12) Az adatlokalizálási előírások 

egyértelműen gátolják az adatkezelési 

szolgáltatások szabad nyújtását az Unióban 

és a belső piacon. Mint ilyenek, el kellene 

törölni őket, kivéve azokban az esetekben, 

amikor az adatlokalizálás az uniós 

jogszabályok szerint, különösen az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 52. 

cikke alapján kényszerítő közbiztonsági 
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alapján közbiztonsági okokból indokolt, és 

megfelel az Európai Unióról szóló 

szerződés 5. cikkében szereplő arányosság 

elvének. Annak érdekében, hogy 

megvalósulhasson a nem személyes adatok 

határokon átnyúló szabad áramlásának 

elve, hogy biztosítható legyen a meglévő 

adatlokalizálási előírások gyors eltörlése, 

valamint hogy működtetési okokból 

lehetőség legyen az adattárolási és egyéb 

adatkezelési szolgáltatások Unión belüli, 

több helyszínen történő nyújtására, továbbá 

mivel e rendelet szabályozási ellenőrzés 

céljából az adatok hozzáférhetőségét 

biztosító intézkedésekről rendelkezik, a 

tagállamok a közbiztonságtól eltérő 

okokkal nem indokolhatják az 

adatlokalizálást. 

okokból indokolt, és megfelel az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében 

szereplő arányosság elvének. Annak 

érdekében, hogy megvalósulhasson a nem 

személyes adatok határokon átnyúló 

szabad áramlásának elve, hogy biztosítható 

legyen a meglévő adatlokalizálási előírások 

gyors eltörlése, valamint hogy működtetési 

okokból lehetőség legyen az adatkezelési 

szolgáltatások Unión belüli, több 

helyszínen történő nyújtására, továbbá 

mivel e rendelet szabályozási ellenőrzés 

céljából az adatok hozzáférhetőségét 

biztosító intézkedésekről rendelkezik, a 

tagállamok a közbiztonságtól eltérő 

okokkal nem indokolhatják az 

adatlokalizálást. A „közbiztonság” 

fogalma az EUMSZ 52. cikke és a Bíróság 

értelmezése szerint kiterjed a tagállamok 

külső és belső biztonságára. Az ilyen 

mentességet igénylő tagállamnak 

bizonyítania kell, hogy alapvető biztonsági 

érdekei védelme érdekében van szüksége 

az eltérés alkalmazására. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ezenkívül a meglévő potenciális 

akadályok megszüntetése céljából a 

tagállamoknak 12 hónapos átmeneti 

időszak során felül kell vizsgálniuk 

meglévő nemzeti adatlokalizálási 

előírásaikat, valamint értesíteniük kell a 

Bizottságot bármely olyan adatlokalizálási 

követelményről – és azok indokolásáról –, 

amelyeket e rendeletnek megfelelőnek 

tartanak. Ezen értesítések lehetővé kell, 

hogy tegyék a Bizottság számára bármely 

megmaradó adatlokalizálási követelmény 

megfelelőségének értékelését. 

(14) Ezenkívül a meglévő potenciális 

akadályok megszüntetése céljából a 

tagállamoknak 12 hónapos átmeneti 

időszak során felül kell vizsgálniuk a 

meglévő, általános jellegű törvényeket, 

rendeleteket vagy közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek adatlokalizálási 

előírásokat rögzítenek, valamint 

értesíteniük kell a Bizottságot bármely 

olyan adatlokalizálási követelményről – és 

azok indokolásáról –, amelyeket e 

rendeletnek megfelelőnek tartanak. Ezen 

értesítéseknek lehetővé kell tenniük a 

Bizottság számára bármely fennmaradó 

adatlokalizálási követelmény 

megfelelőségének értékelését, valamint 
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adott esetben olyan vélemények 

elfogadását, amelyekben kéri ezen 

adatlokalizálási követelmények 

módosítását vagy hatályon kívül 

helyezését, a tagállamoknak pedig a 

lehető legnagyobb mértékben figyelembe 

kell venniük e véleményeket. 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak érdekében, hogy biztosítsuk 

a tagállamok adatlokalizálási 

követelményeinek átláthatóságát a 

természetes és jogi személyek számára, 

továbbá az adattárolási és egyéb 

adatkezelési szolgáltatások nyújtói és 

felhasználói számára, a tagállamoknak az 

ilyen intézkedéseket egyedüli online 

információs ponton kell közzétenniük és 

rendszeresen frissíteniük. A természetes és 

jogi személyek Unió-szerte hatályos 

adatlokalizálási követelményekről való 

megfelelő tájékoztatása érdekében a 

tagállamoknak értesíteniük kell a 

Bizottságot az ilyen online pontok címéről. 

A Bizottság ezen információkat közzéteszi 

saját weboldalán. 

(15) Annak érdekében, hogy biztosítsuk 

a tagállamok adatlokalizálási 

követelményeinek átláthatóságát a 

természetes és jogi személyek számára, 

továbbá az adatkezelési szolgáltatások 

nyújtói és felhasználói számára, a 

tagállamoknak az ilyen intézkedéseket 

egyedüli online információs ponton kell 

közzétenniük és rendszeresen frissíteniük. 

A természetes és jogi személyek Unió-

szerte hatályos adatlokalizálási 

követelményekről való megfelelő 

tájékoztatása érdekében a tagállamoknak 

értesíteniük kell a Bizottságot az ilyen 

online pontok címéről. A Bizottság saját 

weboldalán, munka-/eljárási nyelvein 
közzéteszi az e nemzeti intézkedésekről 

szóló, rendszeresen aktualizált 

információkat és a tagállamok egyedüli 

online kapcsolattartó pontjainak címét. 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A verseny által jellemzett környezet 

előnyeinek teljes mértékű kihasználása 

érdekében a foglalkozásszerű 

felhasználókat olyan helyzetbe kell hozni, 

hogy megalapozott döntéseket hozhassanak 

és könnyen összehasonlíthassák a belső 

(21) A verseny által jellemzett környezet 

előnyeinek teljes mértékű kihasználása 

érdekében a foglalkozásszerű 

felhasználókat olyan helyzetbe kell hozni, 

hogy megalapozott döntéseket hozhassanak 

és könnyen összehasonlíthassák a belső 
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piacon kínált különböző adattárolási és 

egyéb adatkezelési szolgáltatások egyedi 

összetevőit, ideértve az 

adathordozhatóságnak a szerződés 

megszüntetése esetén érvényes szerződéses 

feltételeit is. Azzal a céllal, hogy igazodni 

lehessen a piac innovációs potenciáljához, 

valamint figyelembe lehessen venni az 

adattárolási és egyéb adatkezelési 

szolgáltatások foglalkozásszerű 

felhasználóinak és szolgáltatóinak 

tapasztalatát és szakértelmét, a piaci 

szereplőknek önszabályozás útján meg kell 

határozniuk az adathordozhatóságra 

vonatkozó részletes információkat és 

működési követelményeket. A 

Bizottságnak akár szerződésifeltétel-

mintákat is magukban foglaló magatartási 

kódexek formájában kell ösztönözni és 

elősegíteni az önszabályozást. Ugyanakkor, 

ha észszerű időn belül nem születnek ilyen 

magatartási kódexek és nem alkalmazzák 

őket hatékonyan, a Bizottságnak felül kell 

vizsgálnia a helyzetet. 

piacon kínált különböző adattárolási és 

egyéb adatkezelési szolgáltatások egyedi 

összetevőit, ideértve az 

adathordozhatóságnak a szerződés 

megszüntetése esetén érvényes szerződéses 

feltételeit is. Azzal a céllal, hogy igazodni 

lehessen a piac innovációs potenciáljához, 

valamint figyelembe lehessen venni az 

adattárolási és egyéb adatkezelési 

szolgáltatások foglalkozásszerű 

felhasználóinak és szolgáltatóinak 

tapasztalatát és szakértelmét, a piaci 

szereplőknek önszabályozás útján meg kell 

határozniuk az adathordozhatóságra 

vonatkozó részletes információkat és 

működési követelményeket. A 

Bizottságnak akár szerződésifeltétel-

mintákat is magukban foglaló magatartási 

kódexek formájában kell ösztönözni és 

elősegíteni az önszabályozást. Ezeknek a 

magatartási kódexeknek elő kell írniuk, 

hogy a „termékcsapda” (vendor lock-in) 

nem elfogadható üzleti gyakorlat, továbbá 

fel kell használniuk a nyílt szabványokat 

és nyílt specifikációkat, és gondoskodniuk 

kell a bizalom növelését célzó 

technológiákról, például a titkosításról. Az 

önszabályozási magatartási kódex 

kidolgozásának ideje alatt a Bizottságnak 

ösztönöznie kell a konzultációt az összes 

érdekelt féllel, például a számításifelhő-

szolgáltatást felhasználókkal és 

nyújtókkal, tekintet nélkül méretükre, 

ideértve az induló innovatív 

vállalkozásokat és a kkv-ket. Ugyanakkor, 

ha a megadott határidőn belül nem 

születnek ilyen magatartási kódexek, és 

nem alkalmazzák őket hatékonyan, a 

Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 

helyzetet, és értékelnie kell, hogy 

szükséges-e jogalkotási javaslatot 

benyújtania az adathordozás előtt álló 

akadályok tényleges csökkentése 

érdekében. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Amennyiben adatkezelésre kerül 

sor, lehetővé kell tenni, hogy a 

foglalkozásszerű felhasználók az adatokat 

strukturált, széles körben használt, géppel 

olvasható és interoperábilis formátumban 

kapják meg, valamint közvetlenül az egyik 

adattkezeléstől a másikhoz vagy az 

adatkezelő szolgáltatóhoz továbbítsák vagy 

továbbíttassák. A szolgáltatókat 

ösztönözni kell olyan interoperábilis 

formátumok kifejlesztésére és olyan nyílt 

szabványok és nyílt specifikációk 

használatára, amelyek lehetővé teszik az 

adatok hordozhatóságát. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A tagállamok illetékes hatóságai 

közötti segítségnyújtási eljárás hatékony 

alkalmazásának biztosítása érdekében a 

Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 

fogadhat el a mintadokumentumokra, a 

kérelmek nyelvére, az időkorlátokra és a 

segítségnyújtási kérelmekkel összefüggő 

eljárások egyéb részleteire vonatkozóan. 

Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek40 

megfelelően kell gyakorolni. 

(23) A tagállamok illetékes hatóságai 

közötti segítségnyújtási eljárás hatékony 

alkalmazásának biztosítása érdekében a 

Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 

fogadhat el a mintadokumentumokra, 

formátumokra és a továbbítás csatornáira, 

valamint a kérelmek nyelvére, az 

időkorlátokra és a segítségnyújtási 

kérelmekkel összefüggő eljárások egyéb 

részleteire vonatkozóan. Ezeket a 

hatásköröket a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek40 

megfelelően kell gyakorolni.  

_________________ _________________ 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 

182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 
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ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A határokon átnyúló adattárolási 

vagy egyéb adatkezelési megoldásokba 

vetett bizalom erősödése nyomán a piaci 

szereplők és a közszféra várhatóan kevésbé 

lesz hajlamos arra, hogy adatlokalizálást 

alkalmazzon az adatbiztonság biztosítása 

érdekében. Az erősödő bizalom továbbá 

nagyobb jogbiztonságot fog nyújtani a 

vállalkozásoknak azzal kapcsolatban, hogy 

milyen biztonsági követelmények 

alkalmazandók adattárolási vagy egyéb 

adatkezelési tevékenységeik – többek 

között más tagállamokban működő 

szolgáltatóknak való – kiszervezése során. 

(24) A határokon átnyúló adatkezelési 

megoldásokba vetett bizalom erősödése 

nyomán a piaci szereplők és a közszféra 

várhatóan kevésbé lesz hajlamos arra, hogy 

adatlokalizálást alkalmazzon az 

adatbiztonság biztosítása érdekében. 

Ezenfelül növekszik a vállalkozások 

jogbiztonsága azzal kapcsolatban, hogy 

milyen biztonsági követelmények 

alkalmazandók adatkezelési 

tevékenységeik – többek között más 

tagállamokban működő szolgáltatóknak 

való – kiszervezése során, valamint 

figyelembe kell venni az új technológiák 

jelenleg zajló gyors fejlődését a gyors 

alkalmazkodás érdekében. E célból a 

tagállamoknak kerülniük kell az olyan 

intrúziós jogalkotást, amely 

megkérdőjelezné az adatok biztonságát, 

sértetlenségét és hitelességét, a 

szolgáltatóknak pedig alkalmazniuk kell a 

rendelkezésre álló legkorszerűbb 

technológiát a beépített biztonságra és a 

beépített adatvédelemre vonatkozó 

szakpolitikák és gyakorlat végrehajtása 

érdekében. A szolgáltatók közötti könnyű 

váltás és az adatok hordozhatósága 

szintén bizalomnövelő tényezők, ezért 

biztosítani kell őket. 

Indokolás 

A felhőalapú szolgáltatások használatát leginkább akadályozó, nem jogi jellegű tényező a 

bizalom.Ezért e szöveg egyik céljának a bizalomépítésnek kell lennie. 
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Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Ez a rendelet tiszteletben tartja a 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert alapvető jogokat és 

szem előtt tartja az abban rögzített elveket, 

és ezen jogokkal és elvekkel – különösen a 

személyes adatok védelmének jogával (8. 

cikk), a vállalkozás szabadságával (16. 

cikk), valamint a véleménynyilvánítás és a 

tájékozódás szabadságával (11. cikk) – 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

(29) Ez a rendelet nem sérti az egyéb, 

adatkezelésről szóló, alkalmazandó 

rendeleteket, tiszteletben tartja a különösen 

az Európai Unió Alapjogi Chartája által 

elismert alapvető jogokat és szem előtt 

tartja az abban rögzített elveket, és ezen 

jogokkal és elvekkel – különösen a 

személyes adatok védelmének jogával (8. 

cikk), a vállalkozás szabadságával (16. 

cikk), valamint a véleménynyilvánítás és a 

tájékozódás szabadságával (11. cikk) – 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

Indokolás 

A jogszabályok rangsorolásának elkerülése, valamint az alapvető jogok érvényesítésének 

erősítése érdekében szigorú értelmezésre van szükség. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet a személyes adatoktól 

eltérő elektronikus adatok Unióban végzett 

tárolásának vagy egyéb kezelésének azon 

eseteire alkalmazandó, amikor: 

(1) Ez a rendelet a személyes adatoktól 

eltérő elektronikus adatok Unióban végzett 

kezelésének azon eseteire alkalmazandó, 

amikor: 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az adattárolási vagy egyéb 

adatkezelési tevékenységet szolgáltatásként 

nyújtják az Unióban lakóhellyel vagy 

a) az adattárolási vagy egyéb 

adatkezelési tevékenységet szolgáltatásként 

nyújtják a felhasználók számára, 
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letelepedési hellyel rendelkező 

felhasználók számára, függetlenül attól, 

hogy a szolgáltató letelepedett-e az 

Unióban vagy sem, vagy 

függetlenül attól, hogy azok az Unióban 

lakóhellyel vagy letelepedési hellyel 

rendelkező, magán vagy köz-magán 

szervezetek vagy közhatóságok-e, és 

függetlenül attól, hogy a szolgáltató 

letelepedett-e az Unióban vagy sem, vagy 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Vegyes adathalmazok esetében az 

(EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó a 

személyes adatokat tartalmazó részre, és e 

rendelet alkalmazandó a nem személyes 

adatokat tartalmazó részre. Abban az 

esetben, ha a személyes és nem személyes 

adatok elválaszthatatlanul kapcsolódnak 

össze, ez a rendelet az (EU) 2016/679 

rendelet sérelme nélkül alkalmazandó. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „adattárolás”: az adatok 

bármilyen, elektronikus formában történő 

tárolása; 

2. „adatkezelés”: az elektronikus 

formátumú adatokon vagy 

adathalmazokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely 

művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, 

korlátozás, törlés vagy megsemmisítés; 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 

el kell végezni a szükséges módosításokat.) 
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Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „szolgáltató”: adattárolási vagy 

egyéb adatkezelési szolgáltatásokat kínáló 

természetes vagy jogi személy; 

4. „szolgáltató”: adatkezelési 

szolgáltatásokat kínáló természetes vagy 

jogi személy; 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. „adatlokalizálási követelmény”: 

bármely olyan, tagállami törvényben, 

rendeletben vagy közigazgatási 

rendelkezésben meghatározott 

kötelezettség, tilalom, feltétel, korlátozás 

vagy más követelmény, amely előírja, 

hogy az adattárolási vagy az egyéb 

adatkezelési tevékenységeket egy adott 

tagállam területén kell végezni, vagy 

akadályozza, hogy az adattárolás vagy 

egyéb adatkezelés bármely más 

tagállamban történjen. 

5. „adatlokalizálási követelmény”: 

bármely olyan, helyi, központi vagy 

regionális kormányzat vagy közigazgatási 

intézmény által előírt tagállami 

törvényben, rendeletben vagy 

közigazgatási rendelkezésben vagy 

gyakorlatokban – beleértve a közbeszerzés 

területét – meghatározott kötelezettség, 

tilalom, feltétel, korlátozás vagy más 

követelmény, amely megköveteli, hogy az 

adatkezelési tevékenységeket egy adott 

tagállam területén végezzék, vagy 

akadályozza, hogy az adattárolás vagy 

egyéb adatkezelés bármely más 

tagállamban történjen. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „illetékes hatóság”: egy tagállam 

azon hatósága, amely a nemzeti vagy uniós 

jognak megfelelően hivatali kötelezettségei 

teljesítése érdekében jogosult hozzáférést 

6. „illetékes hatóság”: egy tagállam 

azon hatósága, amely a nemzeti vagy uniós 

jognak megfelelően hivatali kötelezettségei 

teljesítése érdekében jogosult hozzáférést 
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szerezni a természetes vagy jogi személyek 

által tárolt vagy kezelt adatokhoz; 

szerezni a természetes vagy jogi személyek 

által kezelt adatokhoz; 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „felhasználó”: adattárolási vagy 

egyéb adatkezelési szolgáltatásokat 

használó vagy igénylő természetes vagy 

jogi személy; 

7. „felhasználó”: adatkezelési 

szolgáltatásokat használó vagy igénylő 

természetes vagy jogi személy; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Unión belüli adattárolás és 

egyéb adatkezelés helyszíne nem 

korlátozható egy adott tagállam területére, 

és a más tagállamban történő adattárolás 

vagy egyéb adatfeldolgozás kizárólag 

közbiztonsági indokok alapján tiltható 

vagy korlátozható. 

(1) Az adatlokalizációs követelmények 

alkalmazása tilos, kivéve ha 

alkalmazásukat a közbiztonság 

dokumentált és komoly fenyegetése 

indokolja, és megfelelő és arányos 

intézkedésekről van szó. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamoknak az e rendelet 

alkalmazásának kezdetétől számított 12 

hónapon belül biztosítaniuk kell minden 

olyan adatlokalizálási követelmény 

hatályon kívül helyezését, amely nem felel 

meg az (1) bekezdésben foglalt 

előírásoknak. Amennyiben egy tagállam 

úgy véli, hogy egy adatlokalizálási 

követelmény megfelel az (1) bekezdésnek 

(3) A tagállamoknak az e rendelet 

alkalmazásának kezdetétől számított 12 

hónapon belül biztosítaniuk kell minden 

olyan adatlokalizálási követelmény 

hatályon kívül helyezését, amely nem felel 

meg az (1) bekezdésben foglalt 

előírásoknak. Amennyiben ezen időszak 

elteltével valamely tagállam úgy véli, hogy 

valamely adatlokalizálási követelmény 
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és ezért hatályban maradhat, akkor erről az 

intézkedésről értesítenie kell a Bizottságot, 

megindokolva a követelmény hatályban 

tartását. 

megfelel az (1) bekezdésnek, és ezért 

hatályban maradhat, akkor erről az 

intézkedésről értesítenie kell a Bizottságot, 

megindokolva a követelmény hatályban 

tartását. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az EUMSZ 258. cikkének sérelme 

nélkül a Bizottság ezen értesítés 

kézhezvételétől számított három hónapon 

belül megvizsgálja, hogy az adott 

intézkedés megfelel-e e cikk (1) 

bekezdésének, és adott esetben véleményt 

fogad el, amelyben felkéri az érintett 

tagállamot az intézkedés módosítására 

vagy hatályon kívül helyezésére. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok tájékoztatják a 

Bizottságot arról, hogy milyen címen 

érhető el a (4) bekezdésben említett 

egyedüli online információs pontjuk. A 

Bizottság az ezekhez az információs 

pontokhoz vezető hivatkozásokat 
közzéteszi a honlapján. 

(5) A tagállamok tájékoztatják a 

Bizottságot arról, hogy milyen címen 

érhető el a (4) bekezdésben említett 

egyedüli online információs pontjuk. A 

Bizottság saját weboldalán, munka-

/eljárási nyelvein elérhető változatban 
közzéteszi a (2) és (3) bekezdésben említett 

nemzeti intézkedésekről szóló, 

rendszeresen aktualizált információkat és 

a tagállamok egyedüli online 

kapcsolattartó pontjainak címét. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság honlapján 

iránymutatást tesz közzé az adatkezelést 

végző szolgáltatók és az adatkezelést 

igénybe vevő felhasználók számára e 

rendelet alkalmazásáról, beleértve a 

különböző típusú adathalmazok jogi 

szempontú kezelésével kapcsolatos 

tájékoztatást. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság ösztönzi és segíti 

önszabályozás révén létrejövő uniós szintű 

magatartási kódexek kidolgozását a 

szolgáltatóváltás megkönnyítésének bevált 

módszereiről szóló iránymutatások 

meghatározása, valamint annak 

biztosítása érdekében, hogy az említett 

iránymutatások az adattárolásról vagy 

adatkezelésről szóló szerződések 

megkötése előtt kellően részletes, 

egyértelmű és átlátható információt 

nyújtsanak a foglalkozásszerű 

felhasználóknak a következő kérdésekkel 

kapcsolatban: 

(1) A Bizottság ösztönzi és segíti az 

uniós szintű, az interoperabilitás elvén 

alapuló önszabályozási magatartási 

kódexek kidolgozását a következő 

szempontokra kiterjedő iránymutatások 

meghatározása érdekében: 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) bevált gyakorlatok a 

szolgáltatóváltás megkönnyítésére és az 

adatok strukturált, általánosan használt 

nyílt szabványú és géppel olvasható 

formátumban történő hordozására, 

amelyek elegendő időt biztosítanak a 
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felhasználónak a szolgáltatóváltásra vagy 

az adatok hordozására; valamint 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az alkalmazandó folyamatok, 

technikai követelmények, időkeretek és 

terhek – beleértve az adatokról készült 

bármely biztonsági másolathoz kapcsolódó 

folyamatokat és azok helyét, a 

rendelkezésre álló adatformátumokat és 

adathordozókat, a szükséges IT-

konfigurációt és a minimális sávszélességet 

– abban az esetben, ha egy 

foglalkozásszerű felhasználó az adatait 

egyik szolgáltatótól egy másikhoz kívánja 

átvinni vagy saját informatikai rendszerébe 

szeretné visszavinni; az adathordozási 

folyamat megkezdése előtt szükséges idő, 

valamint az az időtartam, amely alatt az 

adatok hordozhatóak maradnak; azok a 

garanciák, amelyek biztosítják az 

adatokhoz való hozzáférést a szolgáltató 

csődje esetén, valamint valamint 

a) minimális tájékoztatási 

követelmények annak biztosítása 

érdekében, hogy az adatkezelésről szóló 

szerződések megkötése előtt a 

foglalkozásszerű felhasználók kellően 

részletes, egyértelmű és átlátható 

információt kapjanak az alkalmazandó 

folyamatokról, technikai 

követelményekről, időkeretekről és 

terhekről – beleértve az adatokról készült 

bármely biztonsági másolathoz kapcsolódó 

folyamatokat és azok helyét, a 

rendelkezésre álló adatformátumokat és 

adathordozókat, a szükséges IT-

konfigurációt és a minimális sávszélességet 

– arra az esetre, ha egy foglalkozásszerű 

felhasználó az adatait egyik szolgáltatótól 

egy másikhoz kívánja átvinni vagy saját 

informatikai rendszerébe szeretné 

visszavinni; az adathordozási folyamat 

megkezdése előtt szükséges idő, valamint 

az az időtartam, amely alatt az adatok 

hordozhatóak maradnak; azok a garanciák, 

amelyek biztosítják az adatokhoz való 

hozzáférést a szolgáltató csődje esetén, 

valamint valamint 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az adatkezelésre szolgáló termékek 

és szolgáltatások tanúsítási rendszerei, 

amelyek elősegítik e termékek és 
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szolgáltatások minőségének 

összehasonlítását, beleértve a 

minőségirányítást, az 

információbiztonsági irányítást, az 

üzletmenetfolytonosság-menedzsmentet és 

a környezetgazdálkodást; 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Abban az esetben, ha az önszabályozási 

magatartási kódex nem csökkentette az 

adatok hordozása előtt álló akadályokat, a 

felülvizsgálatot adott esetben jogalkotási 

javaslatnak kell kísérnie. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ha ezeket a magatartási kódexeket 

a meghatározott határidőn belül nem 

hozzák létre és nem hajtják végre 

ténylegesen, vagy ha aggodalomra okot 

adó tényezők vannak, a Bizottság 

megfelelő felülvizsgálatot követően 

végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a 

minimális iránymutatás meghatározása 

céljából. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 8. cikkben említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

kell elfogadni. 

Indokolás 

Bár az önszabályozást ösztönözni kell, a kódexek kidolgozásakor esetlegesen felmerülő 

akadályok leküzdésében segíthet a Bizottság részvétele. 
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Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogadhat el a 

mintadokumentumokra, a kérelmek 

nyelvére, az időkorlátokra és a 

segítségnyújtási kérelmekkel összefüggő 

eljárások egyéb részleteire vonatkozóan. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 8. 

cikkben említett eljárással összhangban 

kell elfogadni. 

6. A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogadhat el a 

mintadokumentumokra, formátumokra és 

a továbbítás csatornáira, valamint a 

kérelmek nyelvére, az időkorlátokra és a 

segítségnyújtási kérelmekkel összefüggő 

eljárások egyéb részleteire vonatkozóan. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 8. 

cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az egyedüli kapcsolattartó pontnak 

is kell általános tájékoztatást nyújtania a 

foglalkozásszerű felhasználók és a 

nyilvánosság számára az ebben az 

irányelvben előírt kötelezettségekről, 

valamint a 6. cikknek megfelelően 

kidolgozandó magatartási kódexekről. 

Indokolás 

Az egyedüli kapcsolattartó pontoknak elsősorban az a céljuk, hogy segítsék a tagállamok 

igazgatási szerveit, de feladatuk tovább bővíthető úgy, hogy a nyilvánosság és az üzleti világ 

számára kapcsolattartó pontként működjenek. 
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