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Módosítás 109
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) rendelkezik a 
belső piac, valamint egy olyan 
intézményrendszer létrehozásáról, amely 
biztosítja a torzulásmentes belső piaci 
versenyt. A közszféra információinak 
felhasználására vonatkozó tagállami 
rendelkezések és eljárások tekintetében 
közös szabályok és módszerek létrehozása 
szükségképpen hozzájárul e célok 
eléréséhez.

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) rendelkezik a 
belső piac, valamint egy olyan 
intézményrendszer létrehozásáról, amely 
biztosítja a torzulásmentes belső piaci 
versenyt. A közszféra információinak 
felhasználására vonatkozó tagállami 
rendelkezések és eljárások tekintetében 
közös szabályok és módszerek létrehozása 
szükségképpen hozzájárul e célok 
eléréséhez. Emellett garantálni kell az 
Unió biztonságát, geopolitikai 
rezilienciáját és stratégiai autonómiáját.

Or. en

Módosítás 110
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) rendelkezik a 
belső piac, valamint egy olyan 
intézményrendszer létrehozásáról, amely 
biztosítja a torzulásmentes belső piaci 
versenyt. A közszféra információinak 
felhasználására vonatkozó tagállami 
rendelkezések és eljárások tekintetében 
közös szabályok és módszerek létrehozása 
szükségképpen hozzájárul e célok 
eléréséhez.

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) rendelkezik a 
belső piac, valamint egy olyan 
intézményrendszer létrehozásáról, amely 
biztosítja a torzulásmentes belső piaci 
versenyt. Az alapvető jogokon alapuló 
európai értékeket magában foglaló 
adatkormányzási keretrendszer 
kialakításához kapcsolódó közös 
szabályok és módszerek tagállamokon 
belüli létrehozása szükségképpen 
hozzájárul e célok eléréséhez.
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Or. en

Módosítás 111
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (2) bekezdése és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. 
cikke egyaránt előírja az Unió számára az 
alapvető jogok tiszteletben tartását, az 
alapelvek betartását és alkalmazásuk 
előmozdítását.

Or. en

Módosítás 112
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elmúlt néhány évben a digitális 
technológiák átalakították a gazdaságot és 
a társadalmat, hatást gyakorolva minden 
tevékenységi ágazatra és a mindennapi 
életre. Ezen átalakulás középpontjában az 
adatok állnak: az adatvezérelt innováció 
óriási előnyökkel fog járni a polgárok 
számára, például a még inkább személyre 
szabott gyógyítás, az újfajta mobilitás, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
való hozzájárulása révén23. A Bizottság 
adatstratégiájában24 ismertette egy közös 
európai adattér, az egységes adatpiac 
elképzelését, amelyben az adatokat az 
alkalmazandó jogszabályokkal 

(2) Az elmúlt néhány évben a digitális 
technológiák átalakították a gazdaságot és 
a társadalmat, hatást gyakorolva minden 
tevékenységi ágazatra és a mindennapi 
életre, valamint a Covid19-válság 
valószínűleg tartós változásokat hoz 
Európa életébe, amiben jelentős szerep jut 
a digitalizációnak. Ezen átalakulás 
középpontjában az adatok állnak: az 
adatvezérelt innováció óriási előnyökkel 
fog járni mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára, például a még 
inkább személyre szabott gyógyítás, az 
újfajta mobilitás, valamint az európai zöld 
megállapodáshoz való hozzájárulása 
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összhangban az Unióban való fizikai 
tárolási helyüktől függetlenül fel lehet 
használni. Egyben kérte az adatok 
harmadik országokkal történő szabad és 
biztonságos áramlását, a közbiztonság, a 
közrend és az Európai Unió egyéb legitim 
közpolitikai célkitűzései miatt kivételekkel 
és korlátozásokkal, összhangban a 
nemzetközi kötelezettségekkel. Annak 
érdekében, hogy ezt a jövőképet valóra 
váltsa, a területspecifikus közös európai 
adatterek létrehozását javasolja, olyan 
konkrét megállapodásként, amelyek 
keretében az adatmegosztás és az 
adatösszevonás megtörténhet. Amint azt a 
stratégia előírja, az említett közös európai 
adatterek olyan területeket fedhetnek le, 
mint az egészségügy, a mobilitás, a 
gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az 
energiaügy vagy a mezőgazdaság, vagy 
pedig tematikus területeket, ilyen például 
az európai zöld megállapodás vagy a 
közigazgatás vagy készségek.

révén23. A Bizottság adatstratégiájában24 
ismertette egy közös európai adattér, az 
egységes adatpiac elképzelését, amelyben 
az adatokat az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban az Unióban 
való fizikai tárolási helyüktől függetlenül 
fel lehet használni. Egyben kérte az adatok 
harmadik országokkal történő szabad és 
biztonságos áramlását, a közbiztonság, a 
közrend és az Európai Unió egyéb legitim 
közpolitikai célkitűzései miatt kivételekkel 
és korlátozásokkal, összhangban a 
nemzetközi kötelezettségekkel. Annak 
érdekében, hogy ezt a jövőképet valóra 
váltsa, a területspecifikus közös európai 
adatterek létrehozását javasolja, olyan 
konkrét megállapodásként, amelyek 
keretében az adatmegosztás és az 
adatösszevonás megtörténhet. Amint azt a 
stratégia előírja, az említett közös európai 
adatterek olyan területeket fedhetnek le, 
mint az egészségügy, a mobilitás, a 
gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az 
energiaügy vagy a mezőgazdaság, vagy 
pedig tematikus területeket, ilyen például 
az európai zöld megállapodás vagy a 
közigazgatás vagy készségek. A Covid19 
tovább fokozza a digitális szakadékot is, 
különösen a nemek közötti különbségeket, 
mivel a nők lemaradást mutatnak a 
digitális jártasság terén, ugyanakkor a 
szolgáltatások többsége digitalizált. Elő 
kell mozdítani a nemek közötti egyensúlyt 
a digitális ágazatban, szem előtt tartva azt, 
ahogyan az emberek és vállalatok az IKT-
t és más digitális technológiákat munkára 
és érintkezési célokra használják az új 
digitális társadalom keretében.

_________________ _________________
23 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Az európai zöld 
megállapodás. Brüsszel, 2019.12.11. 
(COM(2019) 640 final).

23 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Az európai zöld 
megállapodás. Brüsszel, 2019.12.11. 
(COM(2019) 640 final).

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.
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Or. en

Módosítás 113
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elmúlt néhány évben a digitális 
technológiák átalakították a gazdaságot és 
a társadalmat, hatást gyakorolva minden 
tevékenységi ágazatra és a mindennapi 
életre. Ezen átalakulás középpontjában az 
adatok állnak: az adatvezérelt innováció 
óriási előnyökkel fog járni a polgárok 
számára, például a még inkább személyre 
szabott gyógyítás, az újfajta mobilitás, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
való hozzájárulása révén23. A Bizottság 
adatstratégiájában24 ismertette egy közös 
európai adattér, az egységes adatpiac 
elképzelését, amelyben az adatokat az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban az Unióban való fizikai 
tárolási helyüktől függetlenül fel lehet 
használni. Egyben kérte az adatok 
harmadik országokkal történő szabad és 
biztonságos áramlását, a közbiztonság, a 
közrend és az Európai Unió egyéb legitim 
közpolitikai célkitűzései miatt kivételekkel 
és korlátozásokkal, összhangban a 
nemzetközi kötelezettségekkel. Annak 
érdekében, hogy ezt a jövőképet valóra 
váltsa, a területspecifikus közös európai 
adatterek létrehozását javasolja, olyan 
konkrét megállapodásként, amelyek 
keretében az adatmegosztás és az 
adatösszevonás megtörténhet. Amint azt a 
stratégia előírja, az említett közös európai 
adatterek olyan területeket fedhetnek le, 
mint az egészségügy, a mobilitás, a 
gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az 
energiaügy vagy a mezőgazdaság, vagy 

(2) Az elmúlt néhány évben a digitális 
technológiák átalakították a gazdaságot és 
a társadalmat, hatást gyakorolva minden 
tevékenységi ágazatra és a mindennapi 
életre. Ezen átalakulás középpontjában az 
adatok állnak: az adatvezérelt innováció 
óriási előnyökkel fog járni a polgárok 
számára, például a még inkább személyre 
szabott gyógyítás, az újfajta mobilitás, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
való hozzájárulása révén23. Az 
adatgazdaságot úgy kell kialakítani, hogy 
lehetővé tegye a vállalatok, különösen a 
mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára a fejlődést, biztosítva az 
adatokhoz való hozzáférés semlegességét, 
valamint az adatok hordozhatóságát és 
átjárhatóságát. A Bizottság 
adatstratégiájában24 ismertette egy közös 
európai adattér, az egységes adatpiac 
elképzelését, amelyben az adatokat az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban az Unióban való fizikai 
tárolási helyüktől függetlenül fel lehet 
használni, ami kulcsfontosságú lehet a 
mesterséges intelligencián alapuló 
technológiák gyors fejlődése 
szempontjából. Egyben kérte az adatok 
harmadik országokkal történő szabad és 
biztonságos áramlását, a közbiztonság, a 
közrend és az Európai Unió egyéb legitim 
közpolitikai célkitűzései miatt kivételekkel 
és korlátozásokkal, összhangban a 
nemzetközi kötelezettségekkel. Annak 
érdekében, hogy ezt a jövőképet valóra 
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pedig tematikus területeket, ilyen például 
az európai zöld megállapodás vagy a 
közigazgatás vagy készségek.

váltsa, a területspecifikus közös európai 
adatterek létrehozását javasolja, olyan 
konkrét megállapodásként, amelyek 
keretében az adatmegosztás és az 
adatösszevonás megtörténhet. Amint azt a 
stratégia előírja, az említett közös európai 
adatterek olyan területeket fedhetnek le, 
mint az egészségügy, a mobilitás, a 
gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az 
energiaügy vagy a mezőgazdaság, vagy 
pedig tematikus területeket, ilyen például 
az európai zöld megállapodás vagy a 
közigazgatás vagy készségek.

_________________ _________________
23 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Az európai zöld 
megállapodás. Brüsszel, 2019.12.11. 
(COM(2019) 640 final).

23 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Az európai zöld 
megállapodás. Brüsszel, 2019.12.11. 
(COM(2019) 640 final).

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.

Or. en

Módosítás 114
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elmúlt néhány évben a digitális 
technológiák átalakították a gazdaságot és 
a társadalmat, hatást gyakorolva minden 
tevékenységi ágazatra és a mindennapi 
életre. Ezen átalakulás középpontjában az 
adatok állnak: az adatvezérelt innováció 
óriási előnyökkel fog járni a polgárok 
számára, például a még inkább személyre 
szabott gyógyítás, az újfajta mobilitás, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
való hozzájárulása révén23. A Bizottság 
adatstratégiájában24 ismertette egy közös 

(2) Az elmúlt néhány évben a digitális 
technológiák átalakították a gazdaságot és 
a társadalmat, hatást gyakorolva minden 
tevékenységi ágazatra és a mindennapi 
életre. Ezen átalakulás középpontjában az 
adatok állnak: az adatvezérelt innováció 
óriási előnyökkel fog járni a polgárok 
számára, például a még inkább személyre 
szabott gyógyítás, az újfajta mobilitás, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
való hozzájárulása révén23. A Bizottság 
adatstratégiájában24 ismertette egy közös 
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európai adattér, az egységes adatpiac 
elképzelését, amelyben az adatokat az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban az Unióban való fizikai 
tárolási helyüktől függetlenül fel lehet 
használni. Egyben kérte az adatok 
harmadik országokkal történő szabad és 
biztonságos áramlását, a közbiztonság, a 
közrend és az Európai Unió egyéb legitim 
közpolitikai célkitűzései miatt kivételekkel 
és korlátozásokkal, összhangban a 
nemzetközi kötelezettségekkel. Annak 
érdekében, hogy ezt a jövőképet valóra 
váltsa, a területspecifikus közös európai 
adatterek létrehozását javasolja, olyan 
konkrét megállapodásként, amelyek 
keretében az adatmegosztás és az 
adatösszevonás megtörténhet. Amint azt a 
stratégia előírja, az említett közös európai 
adatterek olyan területeket fedhetnek le, 
mint az egészségügy, a mobilitás, a 
gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az 
energiaügy vagy a mezőgazdaság, vagy 
pedig tematikus területeket, ilyen például 
az európai zöld megállapodás vagy a 
közigazgatás vagy készségek.

európai adattér, az egységes adatpiac 
elképzelését, amelyben az adatokat az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban az Unióban való fizikai 
tárolási helyüktől függetlenül fel lehet 
használni. Egyben kérte az adatok 
harmadik országokkal történő szabad és 
biztonságos áramlását, az alapvető jogok, a 
közbiztonság, a közrend és az Európai 
Unió egyéb legitim közpolitikai 
célkitűzései miatt kivételekkel és 
korlátozásokkal, valamint az európai 
vívmányok nemzetközi szintű 
előmozdítását. Annak érdekében, hogy ezt 
a jövőképet valóra váltsa, a 
területspecifikus közös európai adatterek 
létrehozását javasolja, olyan konkrét 
megállapodásként, amelyek keretében az 
adatmegosztás és az adatösszevonás 
megtörténhet. Amint azt a stratégia előírja, 
az említett közös európai adatterek olyan 
területeket fedhetnek le, mint az 
egészségügy, a mobilitás, a gyártás, a 
pénzügyi szolgáltatások, az energiaügy 
vagy a mezőgazdaság, vagy pedig 
tematikus területeket, ilyen például az 
európai zöld megállapodás vagy a 
közigazgatás vagy készségek.

_________________ _________________
23 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Az európai zöld 
megállapodás. Brüsszel, 2019.12.11. 
(COM(2019) 640 final).

23 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Az európai zöld 
megállapodás. Brüsszel, 2019.12.11. 
(COM(2019) 640 final).

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.

Or. en

Módosítás 115
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský
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Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elmúlt néhány évben a digitális 
technológiák átalakították a gazdaságot és 
a társadalmat, hatást gyakorolva minden 
tevékenységi ágazatra és a mindennapi 
életre. Ezen átalakulás középpontjában az 
adatok állnak: az adatvezérelt innováció 
óriási előnyökkel fog járni a polgárok 
számára, például a még inkább személyre 
szabott gyógyítás, az újfajta mobilitás, 
valamint az európai zöld megállapodáshoz 
való hozzájárulása révén23. A Bizottság 
adatstratégiájában24 ismertette egy közös 
európai adattér, az egységes adatpiac 
elképzelését, amelyben az adatokat az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban az Unióban való fizikai 
tárolási helyüktől függetlenül fel lehet 
használni. Egyben kérte az adatok 
harmadik országokkal történő szabad és 
biztonságos áramlását, a közbiztonság, a 
közrend és az Európai Unió egyéb legitim 
közpolitikai célkitűzései miatt kivételekkel 
és korlátozásokkal, összhangban a 
nemzetközi kötelezettségekkel. Annak 
érdekében, hogy ezt a jövőképet valóra 
váltsa, a területspecifikus közös európai 
adatterek létrehozását javasolja, olyan 
konkrét megállapodásként, amelyek 
keretében az adatmegosztás és az 
adatösszevonás megtörténhet. Amint azt a 
stratégia előírja, az említett közös európai 
adatterek olyan területeket fedhetnek le, 
mint az egészségügy, a mobilitás, a 
gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az 
energiaügy vagy a mezőgazdaság, vagy 
pedig tematikus területeket, ilyen például 
az európai zöld megállapodás vagy a 
közigazgatás vagy készségek.

(2) A digitális technológiák 
átalakíthatják a gazdaságot és a 
társadalmat, hatást gyakorolva minden 
tevékenységi ágazatra és a mindennapi 
életre. Ezen átalakulás középpontjában az 
adatok produktív felhasználása áll: az 
adatvezérelt innováció óriási előnyökkel 
fog járni mind a vállalkozások, mind a 
polgárok számára, például a még inkább 
személyre szabott gyógyítás, az újfajta 
mobilitás, valamint az európai zöld 
megállapodáshoz való hozzájárulása 
révén23. A Bizottság adatstratégiájában24 
ismertette egy közös európai adattér, az 
egységes adatpiac elképzelését, amelyben 
az adatokat az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban az Unióban 
való fizikai tárolási helyüktől függetlenül 
fel lehet használni. Egyben kérte az adatok 
harmadik országokkal történő szabad és 
biztonságos áramlását, a közbiztonság, a 
közrend és az Európai Unió egyéb legitim 
közpolitikai célkitűzései miatt kivételekkel 
és korlátozásokkal, összhangban a 
nemzetközi kötelezettségekkel. Annak 
érdekében, hogy ezt a jövőképet valóra 
váltsa, a területspecifikus közös európai 
adatterek létrehozását javasolja, olyan 
konkrét megállapodásként, amelyek 
keretében az adatmegosztás és az 
adatösszevonás megtörténhet. Amint azt a 
stratégia előírja, az említett közös európai 
adatterek olyan területeket fedhetnek le, 
mint az egészségügy, a mobilitás, a 
gyártás, a pénzügyi szolgáltatások, az 
energiaügy vagy a mezőgazdaság, vagy 
pedig tematikus területeket, ilyen például 
az európai zöld megállapodás vagy a 
közigazgatás vagy készségek.

_________________ _________________
23 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

23 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
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Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Az európai zöld 
megállapodás. Brüsszel, 2019.12.11. 
(COM(2019) 640 final).

Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának – Az európai zöld 
megállapodás. Brüsszel, 2019.12.11. 
(COM(2019) 640 final).

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.

Or. en

Módosítás 116
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió növekedési potenciálját a 
lakosság és a munkaerő képességei 
határozzák meg. Figyelembe véve, hogy az 
uniós polgárok 42%-a nem rendelkezik 
alapvető digitális készségekkel, a polgárok 
adatmegosztás fokozásába vetett bizalma 
növelésének egyik kulcseleme a digitális 
jártasság tevékeny előmozdítása, az ezzel 
kapcsolatos oktatás és képzés 
megerősítése, valamint az egész életen át 
tartó adatműveltség biztosítása lesz. Erre 
az adatok felhasználásának és 
megosztásának módjával kapcsolatos 
döntéshez szükséges kritikus elemzés, a 
dezinformáció elleni küzdelem és az aktív 
digitális polgárság kialakítása, valamint a 
kiberbiztonsági fenyegetésekkel szembeni 
védelem érdekében van szükség.

Or. en

Módosítás 117
Patrizia Toia, Franco Roberti

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

(2a) A Covid19-világjárvány kitörése 
egyértelműen súlyosbította a digitális 
hozzáférés és a digitális jártasság terén 
meglévő egyenlőtlenségeket, különösen a 
nemek, az életkor és a társadalmi háttér 
tekintetében. Ennek megfelelően az 
adatműveltségnek a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére és a 
társadalmilag kiegyensúlyozott digitális 
környezet előmozdítására irányuló 
stratégiai intézkedések részét kell 
képeznie.

Or. en

Módosítás 118
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Uniónak figyelmet kell 
szentelnie az adatterek és az adatgazdaság 
szükséges kiépítésének, ugyanakkor 
különös figyelmet kell fordítania a 
szoftverfejlesztésre és a tehetségek IKT-
ágazatba történő vonzására annak 
érdekében, hogy megteremtse a következő 
generációs technológiákra és a 
csúcstechnológiákra összpontosító 
európai know-how-t.

Or. en

Módosítás 119
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Uniós szintű fellépésre van 
szükség azon helyzet kezelése érdekében, 
hogy a nők a digitális ágazat minden 
szintjén alulreprezentáltak Európában – a 
hallgatóktól (32% az alap-, mester- vagy 
ezekkel egyenértékű szinteken) egészen a 
vezető tudományos pozíciókig (15%) –, 
valamint a nemek közötti szakadék az 
IKT-szakértői ismeretek és az IKT-
ágazaton belüli foglalkoztatás terén a 
legnagyobb, ahol a nők aránya mindössze 
18%1a.
_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
less-likely-work-or-be-skilled-ictgender 
gap in digital

Or. en

Módosítás 120
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A bizalom növelésének másik 
kulcsfontosságú eleme – amely a széles 
körű tanulási szempont részét képezi – a 
nyilvános párbeszéd kialakítása az adatok 
jelentőségével kapcsolatos 
figyelemfelhívás, a helyes adatszolgáltatás 
elősegítése, az adatjogosultak védelme és 
az adatokból származó előnyök kritikus 
értékeléséhez szükséges eszközök 
biztosítása, ugyanakkor az 
adattulajdonosok jogainak védelme 
érdekében.
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Or. en

Módosítás 121
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) A Digitális Európa programnak – 
az egyéb uniós és nemzeti programok 
mellett – támogatnia kell a megbízható 
adatmegosztás európai ökoszisztémájának 
(közös európai adattereken keresztüli) 
megteremtésére és a digitális 
infrastruktúrák létrehozására irányuló, 
valamint az interoperabilitás és a 
szabványosítás elősegítését célzó 
együttműködést. A közös adatterek 
előmozdítását a fogyasztó- és adatvédelmi 
jogszabályok tiszteletben tartásával kell 
végezni. Fontos továbbá megerősíteni az 
európai digitális innovációs központokat 
és azok hálózatát annak érdekében, hogy 
a vállalatok, különösen a kkv-k segítséget 
kapjanak az európai adatgazdasággal 
kapcsolatos előnyök megszerzéséhez.

Or. en

Módosítás 122
Antonio Tajani, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Massimiliano 
Salini

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatcserére harmonizált keret 
létrehozásával kell javítani kell a belső 
piacon az adatmegosztás feltételeit. Az 
ágazatspecifikus jogszabályok az ágazat 

(3) Az adatcserére harmonizált keret 
létrehozásával és az ipari szereplők, 
nevezetesen a digitális szolgáltatók és az 
üzleti felhasználók körében a bizalom 
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sajátosságaitól függően fejleszthetnek ki, 
adaptálhatnak és javasolhatnak új és 
kiegészítő elemeket, ilyenek például az 
európai egészségügyi adattérről25, valamint 
a járműadatokhoz való hozzáférésről szóló, 
tervezett jogszabályok. Ezenkívül bizonyos 
gazdasági ágazatokat már szabályoznak 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok, 
amelyekben vannak az adatok határokon 
átnyúló vagy egész Unióra kiterjedő 
megosztására vagy azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályok26. Ez a 
rendelet ezért nem érinti az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(27), és e rendelet végrehajtása nem 
gátolhatja különösen az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezetének, az (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(28), az (EU) 2016/943 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (29), az (EU) 
2018/1807 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (30), a 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (31), a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (32), a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (33), az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (34), a 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(35), az (EU) 2019/1024 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (36), valamint a 
2018/858/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (37), a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (38) és az 
annak alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló rendeleteknek, valamint minden 
egyéb, az adatokhoz való hozzáférést és a 
további felhasználást szervező 
ágazatspecifikus uniós jogszabálynak 
megfelelő határokon átnyúló adatátadást. 
Ez a rendelet nem érintheti az adatokhoz 
bűncselekmények nyomozása, felderítése, 
vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
összefüggésében nemzetközi 
együttműködés alkalmazásában történő 
hozzáférést és azok említett célú 
felhasználását. Horizontális rendszert kell 
létrehozni a közszférabeli szervezetek 

növelésével kell javítani kell a belső piacon 
az adatmegosztás feltételeit. Fontos 
biztosítani az adathozzáférés 
semlegességét és a különböző 
adatközvetítők közötti nagyobb 
átjárhatóságot, elkerülve ezáltal a 
bezártsági hatásokat. Az ágazatspecifikus 
jogszabályok az ágazat sajátosságaitól 
függően fejleszthetnek ki, adaptálhatnak és 
javasolhatnak új és kiegészítő elemeket, 
ilyenek például az európai egészségügyi 
adattérről25, valamint a járműadatokhoz 
való hozzáférésről szóló, tervezett 
jogszabályok. Ezenkívül bizonyos 
gazdasági ágazatokat már szabályoznak 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok, 
amelyekben vannak az adatok határokon 
átnyúló vagy egész Unióra kiterjedő 
megosztására vagy azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályok26. Ez a 
rendelet ezért nem érinti az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(27), és e rendelet végrehajtása nem 
gátolhatja különösen az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezetének, az (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(28), az (EU) 2016/943 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (29), az (EU) 
2018/1807 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (30), a 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (31), a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (32), a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (33), az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (34), a 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(35), az (EU) 2019/1024 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (36), valamint a 
2018/858/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (37), a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (38) és az 
annak alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló rendeleteknek, valamint minden 
egyéb, az adatokhoz való hozzáférést és a 
további felhasználást szervező 
ágazatspecifikus uniós jogszabálynak 
megfelelő határokon átnyúló adatátadást. 
Ez a rendelet nem érintheti az adatokhoz 
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birtokában lévő védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatások és az 
adataltruizmuson alapuló szolgáltatások 
nyújtására az Unióban. A különféle 
ágazatok sajátosságai megkövetelhetik az 
ágazati adatalapú rendszerek kialakítását, e 
rendelet követelményeire építve. 
Amennyiben egy ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus előírja a közszférabeli 
szervezetek, adatmegosztási szolgáltatók 
vagy az adataltruista szolgáltatásokat 
nyújtó nyilvántartott szervezetek számára 
további speciális műszaki, adminisztratív 
vagy szervezeti követelményeknek a 
teljesítését – többek között engedélyezési 
vagy tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

bűncselekmények nyomozása, felderítése, 
vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
összefüggésében nemzetközi 
együttműködés alkalmazásában történő 
hozzáférést és azok említett célú 
felhasználását. Horizontális rendszert kell 
létrehozni a közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatások és az 
adataltruizmuson alapuló szolgáltatások 
nyújtására az Unióban. A különféle 
ágazatok sajátosságai megkövetelhetik az 
ágazati adatalapú rendszerek kialakítását, e 
rendelet követelményeire építve. 
Amennyiben egy ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus előírja a közszférabeli 
szervezetek, adatmegosztási szolgáltatók 
vagy az adataltruista szolgáltatásokat 
nyújtó nyilvántartott szervezetek számára 
további speciális műszaki, adminisztratív 
vagy szervezeti követelményeknek a 
teljesítését – többek között engedélyezési 
vagy tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

_________________ _________________
25 Lásd: A Bizottság 2021. évi 
munkaprogramjáról szóló, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény (COM(2020) 690 final) 
mellékletei.

25 Lásd: A Bizottság 2021. évi 
munkaprogramjáról szóló, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény (COM(2020) 690 final) 
mellékletei.

26 Például a 2011/24/EU irányelv az 
európai egészségügyi adattér 
összefüggésében, valamint a vonatkozó 
közlekedési jogszabályok, mint a 
2010/40/EU irányelv, a 2019/1239 rendelet 
és az (EU) 2020/1056 rendelet az európai 
mobilitási adattérrel összefüggésben.

26 Például a 2011/24/EU irányelv az 
európai egészségügyi adattér 
összefüggésében, valamint a vonatkozó 
közlekedési jogszabályok, mint a 
2010/40/EU irányelv, a 2019/1239 rendelet 
és az (EU) 2020/1056 rendelet az európai 
mobilitási adattérrel összefüggésben.

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
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áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az említett adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az említett adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem 
nyilvános know-how és üzleti információk 
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni 
védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem 
nyilvános know-how és üzleti információk 
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni 
védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1807 rendelete (2018. november 14.) 
a nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről (HL 
L 303., 2018.11.28., 59. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1807 rendelete (2018. november 14.) 
a nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről (HL 
L 303., 2018.11.28., 59. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
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elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
(HL L 157., 2004.4.30.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
(HL L 157., 2004.4.30.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a 
nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról 
(HL L 172., 2019.6.26., 56. o.)

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a 
nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról 
(HL L 172., 2019.6.26., 56. o.)

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/858 rendelete (2018. május 30.) a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
említett járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/858 rendelete (2018. május 30.) a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
említett járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).

Or. en
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Indokolás

A digitális gazdaság működése tekintetében az elmúlt évek egyik legfőbb tanulsága az volt, 
hogy az adatokkal kapcsolatos együttműködéshez az összes érdekelt fél részéről bizalomra 
van szükség. Az adatokból származó előnyök teljes körű kiaknázásához a szakpolitikai 
döntéshozóknak és az iparágnak olyan mechanizmusokat kell kidolgozniuk, amelyek az 
intézményi és területi határokon átívelően lehetővé teszik az uniós jogszabályokkal és 
értékekkel összhangban lévő, megbízható adatmegosztást. Továbbá csak azok a közvetítők 
tudják a digitális piacon biztosítani a tisztességességet és nyitottságot, valamint valóban 
támogatni az adatmegosztást, amelyek az adathozzáférést illetően ténylegesen képesek 
biztosítani a semlegességet, az átjárhatóságot és adathordozhatóságot.

Módosítás 123
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatcserére harmonizált keret 
létrehozásával kell javítani kell a belső 
piacon az adatmegosztás feltételeit. Az 
ágazatspecifikus jogszabályok az ágazat 
sajátosságaitól függően fejleszthetnek ki, 
adaptálhatnak és javasolhatnak új és 
kiegészítő elemeket, ilyenek például az 
európai egészségügyi adattérről25, valamint 
a járműadatokhoz való hozzáférésről szóló, 
tervezett jogszabályok. Ezenkívül bizonyos 
gazdasági ágazatokat már szabályoznak 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok, 
amelyekben vannak az adatok határokon 
átnyúló vagy egész Unióra kiterjedő 
megosztására vagy azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályok26. Ez a 
rendelet ezért nem érinti az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(27), és e rendelet végrehajtása nem 
gátolhatja különösen az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezetének, az (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(28), az (EU) 2016/943 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (29), az (EU) 
2018/1807 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (30), a 223/2009/EK európai 

(3) Az adatcserére harmonizált keret 
létrehozásával és az adatkormányzásra 
vonatkozó követelmények 
meghatározásával kell javítani kell a belső 
piacon az adatmegosztás feltételeit. A 
rendeletnek a határok nélküli digitális 
egységes piac, valamint az 
emberközpontú, megbízható és 
biztonságos adattársadalom és -gazdaság 
kiépítésére kell irányulnia. Az 
ágazatspecifikus jogszabályok az ágazat 
sajátosságaitól függően fejleszthetnek ki, 
adaptálhatnak és javasolhatnak új és 
kiegészítő elemeket, ilyenek például az 
európai egészségügyi adattérről25, valamint 
a járműadatokhoz való hozzáférésről szóló, 
tervezett jogszabályok. Ezenkívül bizonyos 
gazdasági ágazatokat már szabályoznak 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok, 
amelyekben vannak az adatok határokon 
átnyúló vagy egész Unióra kiterjedő 
megosztására vagy azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályok26. Ez a 
rendelet ezért nem érinti az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(27), és e rendelet végrehajtása nem 
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parlamenti és tanácsi rendeletnek (31), a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (32), a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (33), az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (34), a 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(35), az (EU) 2019/1024 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (36), valamint a 
2018/858/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (37), a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (38) és az 
annak alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló rendeleteknek, valamint minden 
egyéb, az adatokhoz való hozzáférést és a 
további felhasználást szervező 
ágazatspecifikus uniós jogszabálynak 
megfelelő határokon átnyúló adatátadást. 
Ez a rendelet nem érintheti az adatokhoz 
bűncselekmények nyomozása, felderítése, 
vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
összefüggésében nemzetközi 
együttműködés alkalmazásában történő 
hozzáférést és azok említett célú 
felhasználását. Horizontális rendszert kell 
létrehozni a közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatások és az 
adataltruizmuson alapuló szolgáltatások 
nyújtására az Unióban. A különféle 
ágazatok sajátosságai megkövetelhetik az 
ágazati adatalapú rendszerek kialakítását, e 
rendelet követelményeire építve. 
Amennyiben egy ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus előírja a közszférabeli 
szervezetek, adatmegosztási szolgáltatók 
vagy az adataltruista szolgáltatásokat 
nyújtó nyilvántartott szervezetek számára 
további speciális műszaki, adminisztratív 
vagy szervezeti követelményeknek a 
teljesítését – többek között engedélyezési 
vagy tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

gátolhatja különösen az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezetének, az (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(28), az (EU) 2016/943 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (29), az (EU) 
2018/1807 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (30), a 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (31), a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (32), a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (33), az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (34), a 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(35), az (EU) 2019/1024 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (36), valamint a 
2018/858/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (37), a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (38) és az 
annak alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló rendeleteknek, valamint minden 
egyéb, az adatokhoz való hozzáférést és a 
további felhasználást szervező 
ágazatspecifikus uniós jogszabálynak 
megfelelő határokon átnyúló adatátadást. 
Ez a rendelet nem érintheti az adatokhoz 
bűncselekmények nyomozása, felderítése, 
vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
összefüggésében nemzetközi 
együttműködés alkalmazásában történő 
hozzáférést és azok említett célú 
felhasználását. Horizontális rendszert kell 
létrehozni a közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználására, az 
adatközvetítőkre és az adataltruizmuson 
alapuló szolgáltatások nyújtására az 
Unióban. A különféle ágazatok 
sajátosságai megkövetelhetik az ágazati 
adatalapú rendszerek kialakítását, e 
rendelet követelményeire építve. 
Amennyiben egy ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus előírja a közszférabeli 
szervezetek, adatmegosztási szolgáltatók 
vagy az adataltruista szolgáltatásokat 
nyújtó nyilvántartott szervezetek számára 
további speciális műszaki, adminisztratív 
vagy szervezeti követelményeknek a 
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teljesítését – többek között engedélyezési 
vagy tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

_________________ _________________
25 Lásd: A Bizottság 2021. évi 
munkaprogramjáról szóló, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény (COM(2020) 690 final) 
mellékletei.

25 Lásd: A Bizottság 2021. évi 
munkaprogramjáról szóló, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény (COM(2020) 690 final) 
mellékletei.

26 Például a 2011/24/EU irányelv az 
európai egészségügyi adattér 
összefüggésében, valamint a vonatkozó 
közlekedési jogszabályok, mint a 
2010/40/EU irányelv, a 2019/1239 rendelet 
és az (EU) 2020/1056 rendelet az európai 
mobilitási adattérrel összefüggésben.

26 Például a 2011/24/EU irányelv az 
európai egészségügyi adattér 
összefüggésében, valamint a vonatkozó 
közlekedési jogszabályok, mint a 
2010/40/EU irányelv, a 2019/1239 rendelet 
és az (EU) 2020/1056 rendelet az európai 
mobilitási adattérrel összefüggésben.

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az említett adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az említett adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem 
nyilvános know-how és üzleti információk 
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni 

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem 
nyilvános know-how és üzleti információk 
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni 
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védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.). védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.).
30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1807 rendelete (2018. november 14.) 
a nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről (HL 
L 303., 2018.11.28., 59. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1807 rendelete (2018. november 14.) 
a nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről (HL 
L 303., 2018.11.28., 59. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
(HL L 157., 2004.4.30.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
(HL L 157., 2004.4.30.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a 
nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról 
(HL L 172., 2019.6.26., 56. o.)

2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a 
nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról 
(HL L 172., 2019.6.26., 56. o.)

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/858 rendelete (2018. május 30.) a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
említett járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/858 rendelete (2018. május 30.) a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
említett járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Támogatja az előadónak a szöveg többi részére vonatkozó javaslatát, amely a (2. cikkben is 
meghatározott) adatközvetítő szolgáltatások pontosabb kifejtésére vonatkozik.

Módosítás 124
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatcserére harmonizált keret 
létrehozásával kell javítani kell a belső 
piacon az adatmegosztás feltételeit. Az 
ágazatspecifikus jogszabályok az ágazat 
sajátosságaitól függően fejleszthetnek ki, 
adaptálhatnak és javasolhatnak új és 
kiegészítő elemeket, ilyenek például az 
európai egészségügyi adattérről25, valamint 

(3) Az adatcserére harmonizált keret 
létrehozásával, valamint az adatközvetítők 
és az adattulajdonosok közötti 
gyümölcsöző együttműködés 
megteremtése érdekében az említett 
szereplőkre különösen figyelmet fordítva 
kell javítani kell az európai belső piacon az 
adatmegosztás feltételeit. Az 
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a járműadatokhoz való hozzáférésről szóló, 
tervezett jogszabályok. Ezenkívül bizonyos 
gazdasági ágazatokat már szabályoznak 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok, 
amelyekben vannak az adatok határokon 
átnyúló vagy egész Unióra kiterjedő 
megosztására vagy azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályok26. Ez a 
rendelet ezért nem érinti az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(27), és e rendelet végrehajtása nem 
gátolhatja különösen az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezetének, az (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(28), az (EU) 2016/943 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (29), az (EU) 
2018/1807 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (30), a 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (31), a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (32), a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (33), az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (34), a 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(35), az (EU) 2019/1024 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (36), valamint a 
2018/858/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (37), a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (38) és az 
annak alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló rendeleteknek, valamint minden 
egyéb, az adatokhoz való hozzáférést és a 
további felhasználást szervező 
ágazatspecifikus uniós jogszabálynak 
megfelelő határokon átnyúló adatátadást. 
Ez a rendelet nem érintheti az adatokhoz 
bűncselekmények nyomozása, felderítése, 
vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
összefüggésében nemzetközi 
együttműködés alkalmazásában történő 
hozzáférést és azok említett célú 
felhasználását. Horizontális rendszert kell 
létrehozni a közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatások és az 
adataltruizmuson alapuló szolgáltatások 

ágazatspecifikus jogszabályok az ágazat 
sajátosságaitól függően fejleszthetnek ki, 
adaptálhatnak és javasolhatnak új és 
kiegészítő elemeket, ilyenek például az 
európai egészségügyi adattérről25, valamint 
a járműadatokhoz való hozzáférésről szóló, 
tervezett jogszabályok. Ezenkívül bizonyos 
gazdasági ágazatokat már szabályoznak 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok, 
amelyekben vannak az adatok határokon 
átnyúló vagy egész Unióra kiterjedő 
megosztására vagy azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályok26. Ez a 
rendelet ezért nem érinti az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(27), és e rendelet végrehajtása nem 
gátolhatja különösen az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezetének, az (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(28), az (EU) 2016/943 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (29), az (EU) 
2018/1807 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (30), a 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (31), a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (32), a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (33), az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (34), a 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(35), az (EU) 2019/1024 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (36), valamint a 
2018/858/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (37), a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (38) és az 
annak alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló rendeleteknek, valamint minden 
egyéb, az adatokhoz való hozzáférést és a 
további felhasználást szervező 
ágazatspecifikus uniós jogszabálynak 
megfelelő határokon átnyúló adatátadást. 
Ez a rendelet nem érintheti az adatokhoz 
bűncselekmények nyomozása, felderítése, 
vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
összefüggésében nemzetközi 
együttműködés alkalmazásában történő 
hozzáférést és azok említett célú 
felhasználását. Horizontális rendszert kell 
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nyújtására az Unióban. A különféle 
ágazatok sajátosságai megkövetelhetik az 
ágazati adatalapú rendszerek kialakítását, e 
rendelet követelményeire építve. 
Amennyiben egy ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus előírja a közszférabeli 
szervezetek, adatmegosztási szolgáltatók 
vagy az adataltruista szolgáltatásokat 
nyújtó nyilvántartott szervezetek számára 
további speciális műszaki, adminisztratív 
vagy szervezeti követelményeknek a 
teljesítését – többek között engedélyezési 
vagy tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

létrehozni a közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatások és az 
adataltruizmuson alapuló szolgáltatások 
nyújtására az Unióban. A különféle 
ágazatok sajátosságai megkövetelhetik az 
ágazati adatalapú rendszerek kialakítását, e 
rendelet követelményeire építve. 
Amennyiben egy ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus előírja a közszférabeli 
szervezetek, az adatközvetítők vagy az 
adataltruista szolgáltatásokat nyújtó 
nyilvántartott szervezetek számára további 
speciális műszaki, adminisztratív vagy 
szervezeti követelményeknek a teljesítését 
– többek között engedélyezési vagy 
tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

_________________ _________________
25 Lásd: A Bizottság 2021. évi 
munkaprogramjáról szóló, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény (COM(2020) 690 final) 
mellékletei.

25 Lásd: A Bizottság 2021. évi 
munkaprogramjáról szóló, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény (COM(2020) 690 final) 
mellékletei.

26 Például a 2011/24/EU irányelv az 
európai egészségügyi adattér 
összefüggésében, valamint a vonatkozó 
közlekedési jogszabályok, mint a 
2010/40/EU irányelv, a 2019/1239 rendelet 
és az (EU) 2020/1056 rendelet az európai 
mobilitási adattérrel összefüggésben.

26 Például a 2011/24/EU irányelv az 
európai egészségügyi adattér 
összefüggésében, valamint a vonatkozó 
közlekedési jogszabályok, mint a 
2010/40/EU irányelv, a 2019/1239 rendelet 
és az (EU) 2020/1056 rendelet az európai 
mobilitási adattérrel összefüggésben.

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes 

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes 
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hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az említett adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az említett adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem 
nyilvános know-how és üzleti információk 
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni 
védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem 
nyilvános know-how és üzleti információk 
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni 
védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1807 rendelete (2018. november 14.) 
a nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről (HL 
L 303., 2018.11.28., 59. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1807 rendelete (2018. november 14.) 
a nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről (HL 
L 303., 2018.11.28., 59. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 
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szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
(HL L 157., 2004.4.30.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
(HL L 157., 2004.4.30.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a 
nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról 
(HL L 172., 2019.6.26., 56. o.)

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a 
nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról 
(HL L 172., 2019.6.26., 56. o.)

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/858 rendelete (2018. május 30.) a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
említett járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/858 rendelete (2018. május 30.) a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
említett járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).

Or. en

Módosítás 125
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatcserére harmonizált keret 
létrehozásával kell javítani kell a belső 
piacon az adatmegosztás feltételeit. Az 
ágazatspecifikus jogszabályok az ágazat 
sajátosságaitól függően fejleszthetnek ki, 
adaptálhatnak és javasolhatnak új és 
kiegészítő elemeket, ilyenek például az 
európai egészségügyi adattérről25, valamint 
a járműadatokhoz való hozzáférésről szóló, 
tervezett jogszabályok. Ezenkívül bizonyos 
gazdasági ágazatokat már szabályoznak 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok, 
amelyekben vannak az adatok határokon 
átnyúló vagy egész Unióra kiterjedő 
megosztására vagy azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályok26. Ez a 
rendelet ezért nem érinti az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(27), és e rendelet végrehajtása nem 
gátolhatja különösen az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezetének, az (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(28), az (EU) 2016/943 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (29), az (EU) 
2018/1807 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (30), a 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (31), a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (32), a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (33), az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (34), a 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(35), az (EU) 2019/1024 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (36), valamint a 
2018/858/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (37), a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (38) és az 
annak alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló rendeleteknek, valamint minden 
egyéb, az adatokhoz való hozzáférést és a 
további felhasználást szervező 
ágazatspecifikus uniós jogszabálynak 
megfelelő határokon átnyúló adatátadást. 
Ez a rendelet nem érintheti az adatokhoz 

(3) Az adatcserére harmonizált keret 
létrehozásával és az adatok Unión belüli 
áthelyezésének fejlesztésével kell javítani 
kell a belső piacon az adatmegosztás 
feltételeit. Az ágazatspecifikus 
jogszabályok az ágazat sajátosságaitól 
függően fejleszthetnek ki, adaptálhatnak és 
javasolhatnak új és kiegészítő elemeket, 
ilyenek például az európai egészségügyi 
adattérről25, valamint a járműadatokhoz 
való hozzáférésről szóló, tervezett 
jogszabályok. Ezenkívül bizonyos 
gazdasági ágazatokat már szabályoznak 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok, 
amelyekben vannak az adatok határokon 
átnyúló vagy egész Unióra kiterjedő 
megosztására vagy azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályok26. Ez a 
rendelet ezért nem érinti az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(27), és e rendelet végrehajtása nem 
gátolhatja különösen az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezetének, az (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(28), az (EU) 2016/943 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (29), az (EU) 
2018/1807 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (30), a 223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (31), a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (32), a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (33), az 
(EU) 2019/790 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (34), a 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(35), az (EU) 2019/1024 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek (36), valamint a 
2018/858/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek (37), a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek (38) és az 
annak alapján elfogadott felhatalmazáson 
alapuló rendeleteknek, valamint minden 
egyéb, az adatokhoz való hozzáférést és a 
további felhasználást szervező 
ágazatspecifikus uniós jogszabálynak 
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bűncselekmények nyomozása, felderítése, 
vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
összefüggésében nemzetközi 
együttműködés alkalmazásában történő 
hozzáférést és azok említett célú 
felhasználását. Horizontális rendszert kell 
létrehozni a közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatások és az 
adataltruizmuson alapuló szolgáltatások 
nyújtására az Unióban. A különféle 
ágazatok sajátosságai megkövetelhetik az 
ágazati adatalapú rendszerek kialakítását, e 
rendelet követelményeire építve. 
Amennyiben egy ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus előírja a közszférabeli 
szervezetek, adatmegosztási szolgáltatók 
vagy az adataltruista szolgáltatásokat 
nyújtó nyilvántartott szervezetek számára 
további speciális műszaki, adminisztratív 
vagy szervezeti követelményeknek a 
teljesítését – többek között engedélyezési 
vagy tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

megfelelő határokon átnyúló adatátadást. 
Ez a rendelet nem érintheti az adatokhoz 
bűncselekmények nyomozása, felderítése, 
vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
összefüggésében nemzetközi 
együttműködés alkalmazásában történő 
hozzáférést és azok említett célú 
felhasználását. Horizontális rendszert kell 
létrehozni a közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatások és az 
adataltruizmuson alapuló szolgáltatások 
nyújtására az Unióban. A különféle 
ágazatok sajátosságai megkövetelhetik az 
ágazati adatalapú rendszerek kialakítását, e 
rendelet követelményeire építve. 
Amennyiben egy ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus előírja a közszférabeli 
szervezetek, adatmegosztási szolgáltatók 
vagy az adataltruista szolgáltatásokat 
nyújtó nyilvántartott szervezetek számára 
további speciális műszaki, adminisztratív 
vagy szervezeti követelményeknek a 
teljesítését – többek között engedélyezési 
vagy tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

_________________ _________________
25 Lásd: A Bizottság 2021. évi 
munkaprogramjáról szóló, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény (COM(2020) 690 final) 
mellékletei.

25 Lásd: A Bizottság 2021. évi 
munkaprogramjáról szóló, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett bizottsági 
közlemény (COM(2020) 690 final) 
mellékletei.

26 Például a 2011/24/EU irányelv az 
európai egészségügyi adattér 
összefüggésében, valamint a vonatkozó 
közlekedési jogszabályok, mint a 
2010/40/EU irányelv, a 2019/1239 rendelet 
és az (EU) 2020/1056 rendelet az európai 
mobilitási adattérrel összefüggésben.

26 Például a 2011/24/EU irányelv az 
európai egészségügyi adattér 
összefüggésében, valamint a vonatkozó 
közlekedési jogszabályok, mint a 
2010/40/EU irányelv, a 2019/1239 rendelet 
és az (EU) 2020/1056 rendelet az európai 
mobilitási adattérrel összefüggésben.

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
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adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az említett adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az említett adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem 
nyilvános know-how és üzleti információk 
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni 
védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem 
nyilvános know-how és üzleti információk 
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni 
védelemről (HL L 157., 2016.6.15., 1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1807 rendelete (2018. november 14.) 
a nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről (HL 
L 303., 2018.11.28., 59. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1807 rendelete (2018. november 14.) 
a nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről (HL 
L 303., 2018.11.28., 59. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 
az európai statisztikákról és a titoktartási 
kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 
adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő 
továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 
2009.3.31., 164. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
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belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól („Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv”) 
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 
információs társadalomban a szerzői és 
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 
összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 
10. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/790 irányelve (2019. április 17.) a 
digitális egységes piacon a szerzői és 
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK 
és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 
(HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
(HL L 157., 2004.4.30.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
(HL L 157., 2004.4.30.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a 
nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról 
(HL L 172., 2019.6.26., 56. o.)

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a 
nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról 
(HL L 172., 2019.6.26., 56. o.)

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/858 rendelete (2018. május 30.) a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
említett járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/858 rendelete (2018. május 30.) a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
említett járművek rendszereinek, 
alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az 
intelligens közlekedési rendszereknek a 
közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési 
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).



AM\1229984HU.docx 31/197 PE691.449v01-00

HU

Or. en

Módosítás 126
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályainak felszámolása és az adatokhoz 
való hozzáférés és azok felhasználása 
egész Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása.

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
az adatmegosztásba vetett bizalomnak az 
adatok ellenőrzésére szolgáló megfelelő 
mechanizmusok létrehozása révén történő 
növeléséhez, valamint a jól működő, 
adatközpontú gazdaság egyéb akadályainak 
felszámolása és az adatokhoz való 
hozzáférés és azok felhasználása egész 
Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása. Ez az intézkedés nem érinti 
az Unió által kötött nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 127
Antonio Tajani, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Massimiliano 
Salini

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
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akadályainak felszámolása és az adatokhoz 
való hozzáférés és azok felhasználása 
egész Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása.

akadályainak felszámolása és az adatokhoz 
való hozzáférés és azok felhasználása 
egész Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása. Kedvező feltételeket kell 
teremteni az új, független vállalatok 
(adatszolgáltatók) létrehozásához, 
amelyek képesek semleges módon 
mindenki számára hozzáférhetővé tenni 
az adatkészleteket.

Or. en

Indokolás

Csak a független adatszolgáltatók nagyobb képviselete révén lehet biztosítani a digitális 
piacon a versenyképesség növekedését, és következésképpen a végső felhasználók számára új 
előnyöket és egyúttal szélesebb választékot kínálni.

Módosítás 128
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályainak felszámolása és az 
adatokhoz való hozzáférés és azok 
felhasználása egész Unióra kiterjedő 
irányítási keretének létrehozása érdekében, 
különösen a közszféra birtokában lévő 
bizonyos típusú adatok további 
felhasználására, az adatmegosztási 
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások az 
üzleti felhasználók és az érintettek 
számára, valamint a természetes és jogi 
személyek által altruista célokra 

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályai felszámolásának elősegítése és 
az adatokhoz való hozzáférés és azok 
felhasználása egész Unióra kiterjedő 
irányítási keretének létrehozása érdekében, 
különösen a közszféra birtokában lévő 
bizonyos típusú adatok további 
felhasználására, az adatmegosztási 
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások az 
üzleti felhasználók és az érintettek 
számára, valamint a természetes és jogi 
személyek által altruista célokra 
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rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása.

rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása. Ez az intézkedés nem érinti 
az Unió által kötött nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásokban foglalt 
kötelezettségeket és 
kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Módosítás 129
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályainak felszámolása és az adatokhoz 
való hozzáférés és azok felhasználása 
egész Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása.

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályai felszámolásának elősegítése és 
az adatokhoz való hozzáférés és azok 
felhasználása egész Unióra kiterjedő 
irányítási keretének létrehozása érdekében, 
különösen a közszféra birtokában lévő 
bizonyos típusú adatok további 
felhasználására, az adatmegosztási 
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások az 
üzleti felhasználók és az érintettek 
számára, valamint a természetes és jogi 
személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása. Ez az intézkedés nem érinti 
az Unió által kötött nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásokban foglalt 
kötelezettségeket és 
kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Módosítás 130
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez



PE691.449v01-00 34/197 AM\1229984HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályainak felszámolása és az adatokhoz 
való hozzáférés és azok felhasználása 
egész Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása.

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályainak felszámolása érdekében. Az 
egész Unióra kiterjedő irányítási keret 
célja, hogy az adatokhoz való hozzáférést, 
illetve az adatok ellenőrzését, megosztását, 
felhasználását és további felhasználását 
illetően kiépítse a bizalmat az egyének és a 
vállalatok körében, különös tekintettel a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatokra, az adatmegosztási szolgáltatók 
által az üzleti felhasználók és az érintettek 
számára nyújtott szolgáltatásokra, 
valamint a természetes és jogi személyek 
által altruista célokra rendelkezésre 
bocsátott adatok gyűjtésére és 
feldolgozására.

Or. en

Módosítás 131
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályainak felszámolása és az adatokhoz 
való hozzáférés és azok felhasználása 
egész Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályainak felszámolása és az adatokhoz 
való hozzáférés és azok felhasználása 
egész Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő meghatározott 
típusú adatok további felhasználása, az 
adatközvetítők által az üzleti felhasználók 
és az érintettek számára nyújtott 
szolgáltatásokra irányadó szabályok, 
valamint a természetes és jogi személyek 
által altruista célokra rendelkezésre 
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feldolgozása. bocsátott adatok gyűjtése, feldolgozása és 
szabályozása tekintetében.

Or. en

Módosítás 132
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő, adatközpontú gazdaság 
akadályainak felszámolása és az adatokhoz 
való hozzáférés és azok felhasználása 
egész Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása.

(4) Uniós szintű fellépésre van szükség 
a jól működő és versenyképes, 
adatközpontú gazdaság akadályainak 
felszámolása és az adatokhoz való 
hozzáférés és azok felhasználása egész 
Unióra kiterjedő irányítási keretének 
létrehozása érdekében, különösen a 
közszféra birtokában lévő bizonyos típusú 
adatok további felhasználására, az 
adatmegosztási szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások az üzleti felhasználók és az 
érintettek számára, valamint a természetes 
és jogi személyek által altruista célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtése és 
feldolgozása.

Or. en

Módosítás 133
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az az elképzelés, hogy az állami 
költségvetések rovására előállított 
adatoknak a társadalom javát kell 
szolgálnia, hosszú ideje része az uniós 

(5) Az az elképzelés, hogy az állami 
költségvetések rovására előállított 
adatoknak a társadalom javát kell 
szolgálnia, hosszú ideje része az uniós 
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szakpolitikának. Az (EU) 2019/1024 
irányelv, valamint az ágazatspecifikus 
jogszabályok biztosítják, hogy a 
közszférának az általa előállított adatok 
nagyobb részét könnyen hozzáférhetővé 
kell tennie felhasználás és további 
felhasználás céljából. Bizonyos 
adatkategóriák (üzleti bizalmas adatok, 
statisztikai titoktartás alá eső adatok, 
harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogaival védett adatok, ideértve az 
üzleti titkokat és a személyes adatokat, 
amelyek külön nemzeti vagy uniós 
jogszabályok, például az (EU) 2016/679 
rendelet és az (EU) 2016/680 irányelv 
alapján nem hozzáférhetők) nyilvános 
adatbázisokban a gyakran még kutatási 
vagy innovációs tevékenységek céljára sem 
elérhetők. Ezen adatok érzékenysége miatt 
bizonyos technikai és jogi eljárási 
követelményeknek a hozzáférés előtt 
teljesülniük annak biztosítása érdekében, 
hogy mások említett adatokkal kapcsolatos 
jogait is tiszteletben tartsák. Az említett 
követelmények teljesítése általában idő- és 
tudásigényes. Ez az említett adatok 
kihasználatlanságához vezetett. Noha 
egyes tagállamok struktúrákat, 
folyamatokat hoznak létre, és időnként 
jogszabályokat alkotnak az említett további 
felhasználás megkönnyítése érdekében, az 
Unióban nem mindenütt ez a helyzet.

szakpolitikának. Az (EU) 2019/1024 
irányelv, valamint az ágazatspecifikus 
jogszabályok biztosítják, hogy a 
közszférának az általa előállított adatok 
nagyobb részét könnyen hozzáférhetővé 
kell tennie felhasználás és további 
felhasználás céljából. Bizonyos 
adatkategóriák (üzleti bizalmas adatok, 
statisztikai titoktartás alá eső adatok, 
harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogaival védett adatok, ideértve az 
üzleti titkokat és a személyes adatokat, 
amelyek külön nemzeti vagy uniós 
jogszabályok, például az (EU) 2016/679 
rendelet és az (EU) 2016/680 irányelv 
alapján nem hozzáférhetők) nyilvános 
adatbázisokban a gyakran még kutatási 
vagy innovációs tevékenységek céljára sem 
elérhetők. Ezen adatok érzékenysége miatt 
bizonyos technikai és jogi eljárási 
követelményeknek a hozzáférés előtt 
teljesülniük annak biztosítása érdekében, 
hogy mások említett adatokkal kapcsolatos 
jogait is tiszteletben tartsák. Az említett 
követelmények teljesítése általában idő- és 
tudásigényes. Ez az említett adatok 
kihasználatlanságához vezetett. Noha 
egyes tagállamok struktúrákat, 
folyamatokat hoznak létre, és időnként 
jogszabályokat alkotnak az említett további 
felhasználás megkönnyítése érdekében, az 
Unióban nem mindenütt ez a helyzet. A 
köz- és a magánszféra (pl. 
kutatóközpontok, egyetemek) számára 
egyaránt előnyös lenne, ha az adatokhoz 
való hozzáférés feltételei egyértelműek 
lennének. Ez lehetővé tenné számukra, 
hogy hatékonyabb partnerségeket 
alakítsanak ki az állami szervekkel, és 
hogy az adatok azonosításához, illetve az 
ilyen adatokhoz való hozzáférés 
feltételeinek megtárgyalásához 
kapcsolódó indokolatlan terhek nélkül 
tudják folytatni a kutatást. Különösen 
annak érdekében, hogy az európai kutatás 
és innováció előmozdítása céljából 
megkönnyítsék a tudományos adatok 
felhasználását, további pontosításra van 
szükség ezen adatok engedélyezett 
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felhasználását illetően, ami a tudományos 
és kutatási célú felhasználást, többek 
között a magán- és állami szervek általi 
felhasználást lenne hivatott lehetővé 
tenni.

Or. en

Módosítás 134
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az az elképzelés, hogy az állami 
költségvetések rovására előállított 
adatoknak a társadalom javát kell 
szolgálnia, hosszú ideje része az uniós 
szakpolitikának. Az (EU) 2019/1024 
irányelv, valamint az ágazatspecifikus 
jogszabályok biztosítják, hogy a 
közszférának az általa előállított adatok 
nagyobb részét könnyen hozzáférhetővé 
kell tennie felhasználás és további 
felhasználás céljából. Bizonyos 
adatkategóriák (üzleti bizalmas adatok, 
statisztikai titoktartás alá eső adatok, 
harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogaival védett adatok, ideértve az 
üzleti titkokat és a személyes adatokat, 
amelyek külön nemzeti vagy uniós 
jogszabályok, például az (EU) 2016/679 
rendelet és az (EU) 2016/680 irányelv 
alapján nem hozzáférhetők) nyilvános 
adatbázisokban a gyakran még kutatási 
vagy innovációs tevékenységek céljára sem 
elérhetők. Ezen adatok érzékenysége miatt 
bizonyos technikai és jogi eljárási 
követelményeknek a hozzáférés előtt 
teljesülniük annak biztosítása érdekében, 
hogy mások említett adatokkal kapcsolatos 
jogait is tiszteletben tartsák. Az említett 
követelmények teljesítése általában idő- és 
tudásigényes. Ez az említett adatok 

(5) Az az elképzelés, hogy az állami 
költségvetések rovására előállított 
adatoknak a társadalom javát kell 
szolgálnia, hosszú ideje része az uniós 
szakpolitikának. Az (EU) 2019/1024 
irányelv, valamint az ágazatspecifikus 
jogszabályok biztosítják, hogy a 
közszférának az általa előállított adatok 
nagyobb részét könnyen hozzáférhetővé 
kell tennie felhasználás és további 
felhasználás céljából. Bizonyos 
adatkategóriák (üzleti bizalmas adatok, 
statisztikai titoktartás alá eső adatok, 
harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogaival védett adatok, ideértve az 
üzleti titkokat és a személyes adatokat, 
amelyek külön nemzeti vagy uniós 
jogszabályok, például az (EU) 2016/679 
rendelet és az (EU) 2016/680 irányelv 
alapján nem hozzáférhetők) nyilvános 
adatbázisokban a gyakran még kutatás 
céljára sem elérhetők. Ezen adatok 
érzékenysége miatt bizonyos technikai és 
jogi eljárási követelményeknek a 
hozzáférés előtt teljesülniük annak 
biztosítása érdekében, hogy mások említett 
adatokkal kapcsolatos jogait is tiszteletben 
tartsák. Az említett követelmények 
teljesítése általában idő- és tudásigényes. 
Ez az említett adatok 
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kihasználatlanságához vezetett. Noha 
egyes tagállamok struktúrákat, 
folyamatokat hoznak létre, és időnként 
jogszabályokat alkotnak az említett további 
felhasználás megkönnyítése érdekében, az 
Unióban nem mindenütt ez a helyzet.

kihasználatlanságához vezetett. Noha 
egyes tagállamok struktúrákat, 
folyamatokat hoznak létre, és időnként 
jogszabályokat alkotnak az említett további 
felhasználás megkönnyítése érdekében, az 
Unióban nem mindenütt ez a helyzet, ezért 
ez a jogi aktus kiegészíti a nyílt 
hozzáférésű adatokkal kapcsolatos 
meglévő keretet azáltal, hogy 
jogbiztonságot nyújt a több adat 
biztonságos és jogszerű felhasználását 
ösztönző mechanizmusok számára.

Or. en

Módosítás 135
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az az elképzelés, hogy az állami 
költségvetések rovására előállított 
adatoknak a társadalom javát kell 
szolgálnia, hosszú ideje része az uniós 
szakpolitikának. Az (EU) 2019/1024 
irányelv, valamint az ágazatspecifikus 
jogszabályok biztosítják, hogy a 
közszférának az általa előállított adatok 
nagyobb részét könnyen hozzáférhetővé 
kell tennie felhasználás és további 
felhasználás céljából. Bizonyos 
adatkategóriák (üzleti bizalmas adatok, 
statisztikai titoktartás alá eső adatok, 
harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogaival védett adatok, ideértve az 
üzleti titkokat és a személyes adatokat, 
amelyek külön nemzeti vagy uniós 
jogszabályok, például az (EU) 2016/679 
rendelet és az (EU) 2016/680 irányelv 
alapján nem hozzáférhetők) nyilvános 
adatbázisokban a gyakran még kutatási 
vagy innovációs tevékenységek céljára 
sem elérhetők. Ezen adatok érzékenysége 

(5) Az az elképzelés, hogy az állami 
költségvetések rovására előállított 
adatoknak a társadalom javát kell 
szolgálnia, hosszú ideje része az uniós 
szakpolitikának. Az (EU) 2019/1024 
irányelv, valamint az ágazatspecifikus 
jogszabályok biztosítják, hogy a 
közszférának az általa előállított adatok 
nagyobb részét könnyen hozzáférhetővé 
kell tennie felhasználás és további 
felhasználás céljából. Bizonyos 
adatkategóriák (üzleti bizalmas adatok, 
statisztikai titoktartás alá eső adatok, 
harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogaival védett adatok, ideértve az 
üzleti titkokat és a személyes adatokat, 
amelyek külön nemzeti vagy uniós 
jogszabályok, például az (EU) 2016/679 
rendelet és az (EU) 2016/680 irányelv 
alapján nem hozzáférhetők) nyilvános 
adatbázisokban a gyakran nem elérhetők 
kutatás vagy általános közérdekű 
tevékenységek céljára. Ezen adatok 
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miatt bizonyos technikai és jogi eljárási 
követelményeknek a hozzáférés előtt 
teljesülniük annak biztosítása érdekében, 
hogy mások említett adatokkal kapcsolatos 
jogait is tiszteletben tartsák. Az említett 
követelmények teljesítése általában idő- és 
tudásigényes. Ez az említett adatok 
kihasználatlanságához vezetett. Noha 
egyes tagállamok struktúrákat, 
folyamatokat hoznak létre, és időnként 
jogszabályokat alkotnak az említett további 
felhasználás megkönnyítése érdekében, az 
Unióban nem mindenütt ez a helyzet.

érzékenysége miatt bizonyos technikai és 
jogi eljárási követelményeknek a 
hozzáférés előtt teljesülniük annak 
biztosítása érdekében, hogy mások említett 
adatokkal kapcsolatos jogait is tiszteletben 
tartsák. Az említett követelmények 
teljesítése általában idő- és tudásigényes. 
Ez az említett adatok 
kihasználatlanságához vezetett. Noha 
egyes tagállamok struktúrákat, 
folyamatokat hoznak létre, és időnként 
jogszabályokat alkotnak az említett további 
felhasználás megkönnyítése érdekében, az 
Unióban nem mindenütt ez a helyzet.

Or. en

Módosítás 136
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Különös figyelmet kell fordítani a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra, 
amelyek korlátozott hozzáféréssel 
rendelkeznek az adatokhoz. A tagállamok 
által elfogadott struktúráknak az 
adatokhoz való hozzáférés és az adatok 
felhasználása előtt álló akadályok 
leküzdésére kell összpontosítaniuk.

Or. en

Módosítás 137
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Vannak olyan technikák, amelyek (6) Vannak olyan technikák, amelyek 



PE691.449v01-00 40/197 AM\1229984HU.docx

HU

lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási, innovációs és statisztikai célokra 
történő biztonságos további felhasználását. 
Sok esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 
rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikkében meghatározott egy 
vagy több adatkezelési jogalapra kell 
támaszkodnia.

lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási, innovációs és statisztikai célokra 
történő biztonságos további felhasználását. 
Sok esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Bár a 
személyes adatok felhasználására fokozott 
biztosítékok és szigorúbb követelmények 
vonatkoznak, ugyanolyan szintű védelmet 
kell biztosítani az anonimizált vagy 
álnevesített személyes adatok tekintetében 
is, mivel esetükben mindig is fennáll 
annak a veszélye, hogy megszűnik anonim 
jellegük. Uniós szinten vannak 
tapasztalatok olyan biztonságos 
feldolgozási környezetekről, amelyeket az 
557/2013/EU bizottsági rendelet (39) 
alapján statisztikai mikroadat-kutatásokhoz 
használnak. Általánosságban a személyes 
adatokat illetően a személyes adatok 
feldolgozásának az (EU) 2016/679 rendelet 
6. cikkében meghatározott egy vagy több 
adatkezelési jogalapra kell támaszkodnia.

_________________ _________________
39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

Or. en
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Módosítás 138
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási, innovációs és statisztikai célokra 
történő biztonságos további felhasználását. 
Sok esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 
rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikkében meghatározott egy 
vagy több adatkezelési jogalapra kell 
támaszkodnia.

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt és a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó 
szabályokkal összhangban biztosítaniuk 
kell a védett adatok bizonyos 
kategóriáinak – például a személyes 
adatok és az üzleti szempontból bizalmas 
üzleti adatok – kutatási, innovációs és 
statisztikai célokra történő biztonságos 
további felhasználását. Sok esetben ez azt 
jelenti, hogy az adatok felhasználása és 
további felhasználása ebben az 
összefüggésben csak biztonságos, a 
közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 
rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
rendelet 6. és 9. cikkében meghatározott 
egy vagy több adatkezelési jogalapra kell 
támaszkodnia. E rendelet nem 
értelmezendő úgy, mint amely új jogalapot 
teremt a személyes adatok kezelésére.

_________________ _________________
39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 

39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
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való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

Or. en

Módosítás 139
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási, innovációs és statisztikai célokra 
történő biztonságos további felhasználását. 
Sok esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 
rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikkében meghatározott egy 
vagy több adatkezelési jogalapra kell 

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás, szintetikus adatok 
használata, elrejtés, randomizálás vagy a 
magánélet védelmét garantáló egyéb 
korszerű módszerek. Ezeknek az 
adatvédelem-fokozó technológiáknak az 
átfogó adatvédelmi megközelítésekkel 
együtt biztosítaniuk kell a személyes 
adatok és az üzleti szempontból bizalmas 
üzleti adatok kutatási, innovációs és 
statisztikai célokra történő biztonságos 
további felhasználását. Sok esetben ez azt 
jelenti, hogy az adatok felhasználása és 
további felhasználása ebben az 
összefüggésben csak biztonságos, a 
közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 
rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
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támaszkodnia. rendelet 6. cikkében meghatározott egy 
vagy több adatkezelési jogalapra kell 
támaszkodnia.

_________________ _________________
39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

Or. en

Módosítás 140
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási, innovációs és statisztikai célokra 
történő biztonságos további felhasználását. 
Sok esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
még nem teljesen megbízhatóak, de 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási, innovációs és statisztikai célokra 
történő biztonságos további felhasználását. 
Sok esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által a belső piacon belül 
létrehozott és felügyelt feldolgozási 
környezetben történhet. Uniós szinten 
vannak tapasztalatok olyan biztonságos 
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rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikkében meghatározott egy 
vagy több adatkezelési jogalapra kell 
támaszkodnia.

feldolgozási környezetekről, amelyeket az 
557/2013/EU bizottsági rendelet (39) 
alapján statisztikai mikroadat-kutatásokhoz 
használnak. Általánosságban a személyes 
adatokat illetően a személyes adatok 
feldolgozásának az (EU) 2016/679 rendelet 
6. cikkében meghatározott egy vagy több 
adatkezelési jogalapra kell támaszkodnia.

_________________ _________________
39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

Or. en

Módosítás 141
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási, innovációs és statisztikai célokra 
történő biztonságos további felhasználását. 
Sok esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által létrehozott és felügyelt 

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes anonim 
adatok és az üzleti szempontból bizalmas 
üzleti adatok kizárólag konkrét esetekben, 
például kutatási, innovációs és statisztikai 
célokra történő biztonságos további 
felhasználását. Sok esetben ez azt jelenti, 
hogy az adatok felhasználása és további 
felhasználása ebben az összefüggésben 
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feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 
rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikkében meghatározott egy 
vagy több adatkezelési jogalapra kell 
támaszkodnia.

csak biztonságos, a közszféra által 
létrehozott és felügyelt feldolgozási 
környezetben történhet. Uniós szinten 
vannak tapasztalatok olyan biztonságos 
feldolgozási környezetekről, amelyeket az 
557/2013/EU bizottsági rendelet (39) 
alapján statisztikai mikroadat-kutatásokhoz 
használnak. Általánosságban a személyes 
adatokat illetően a személyes adatok 
feldolgozásának az (EU) 2016/679 rendelet 
6. cikkében meghatározott egy vagy több 
adatkezelési jogalapra kell támaszkodnia.

_________________ _________________
39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

Or. en

Módosítás 142
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási, innovációs és statisztikai célokra 

(6) Vannak olyan technikák, amelyek 
lehetővé teszik a személyes adatokat 
tartalmazó adatbázisokban a magánélet-
barát elemzéseket, például anonimizálás, 
álnevesítés, differenciált adatvédelmi 
minősítés, általánosítás vagy elrejtés és 
randomizálás. Ezeknek az adatvédelem-
fokozó technológiáknak az átfogó 
adatvédelmi megközelítésekkel együtt 
biztosítaniuk kell a személyes adatok és az 
üzleti szempontból bizalmas üzleti adatok 
kutatási és statisztikai célokra történő 
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történő biztonságos további felhasználását. 
Sok esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 
rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikkében meghatározott egy 
vagy több adatkezelési jogalapra kell 
támaszkodnia.

biztonságos további felhasználását. Sok 
esetben ez azt jelenti, hogy az adatok 
felhasználása és további felhasználása 
ebben az összefüggésben csak biztonságos, 
a közszféra által létrehozott és felügyelt 
feldolgozási környezetben történhet. Uniós 
szinten vannak tapasztalatok olyan 
biztonságos feldolgozási környezetekről, 
amelyeket az 557/2013/EU bizottsági 
rendelet (39) alapján statisztikai mikroadat-
kutatásokhoz használnak. Általánosságban 
a személyes adatokat illetően a személyes 
adatok feldolgozásának az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikkében meghatározott egy 
vagy több adatkezelési jogalapra kell 
támaszkodnia.

_________________ _________________
39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

39 A Bizottság 557/2013/EU rendelete 
(2013. június 17.) az európai statisztikákról 
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz 
való tudományos célú hozzáférés 
tekintetében történő végrehajtásáról és a 
831/2002/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 164., 2013.6.18., 
16. o.).

Or. en

Módosítás 143
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő adatkategóriák, amelyeket 
e rendelet alapján további felhasználásra 
kell alkalmazni, nem tartoznak az (EU) 
2019/1024 irányelv hatálya alá, amely 
kizárja azokat az adatokat, amelyek 
kereskedelmi és statisztikai titoktartás 
miatt nem hozzáférhetők, valamint azokat 
az adatokat, amelyek tekintetében 

(7) A közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő adatkategóriák, amelyeket 
e rendelet alapján további felhasználásra 
kell alkalmazni, nem tartoznak az (EU) 
2019/1024 irányelv hatálya alá, amely 
kizárja azokat az adatokat, amelyek 
kereskedelmi és statisztikai titoktartás 
miatt nem hozzáférhetők, valamint azokat 
az adatokat, amelyek tekintetében 
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harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogokkal rendelkeznek. A 
személyes adatok nem tartoznak az (EU) 
2019/1024 irányelv hatálya alá, 
amennyiben a hozzáférési rendszer kizárja 
vagy korlátozza az említett adatokhoz való 
hozzáférést adatvédelemmel, magánélettel 
és az egyén integritásával kapcsolatos okok 
érdekében, különösen az adatvédelmi 
szabályokkal összhangban. Az üzleti titkot 
is tartalmazó adatok további 
felhasználásának az (EU) 2016/943 
irányelv40 sérelme nélkül kell történnie, 
amely meghatározza az üzleti titkok 
jogszerű megszerzésének, felhasználásának 
vagy közlésének kereteit. Ez a rendelet 
nem érinti és kiegészíti a közszférabeli 
szervezetek ágazatspecifikus uniós vagy 
nemzeti jogszabályokban meghatározott, 
az adatok további felhasználását lehetővé 
tevő konkrétabb kötelezettségeit.

harmadik személyek szellemi 
tulajdonjogokkal rendelkeznek. Az üzleti 
szempontból bizalmas adatok közé 
tartoznak az üzleti titokként védett adatok, 
a rendkívül érzékeny adatok, a titoktartási 
kötelezettségek és megállapodások, 
valamint minden egyéb olyan nem 
engedélyezett információ, amely sértheti a 
vállalkozás kereskedelmi érdekeit. A 
személyes adatok nem tartoznak az (EU) 
2019/1024 irányelv hatálya alá, 
amennyiben a hozzáférési rendszer kizárja 
vagy korlátozza az említett adatokhoz való 
hozzáférést adatvédelemmel, magánélettel 
és az egyén integritásával kapcsolatos okok 
érdekében, különösen az adatvédelmi 
szabályokkal összhangban. Az üzleti titkot 
is tartalmazó adatok további 
felhasználásának az (EU) 2016/943 
irányelv40 sérelme nélkül kell történnie, 
amely meghatározza az üzleti titkok 
jogszerű megszerzésének, felhasználásának 
vagy közlésének kereteit. Ez a rendelet 
nem érinti és kiegészíti a közszférabeli 
szervezetek ágazatspecifikus uniós vagy 
nemzeti jogszabályokban meghatározott, 
az adatok további felhasználását lehetővé 
tevő konkrétabb kötelezettségeit.

_________________ _________________
40 HL L 157., 2016.6.15., 1–18. o. 40 HL L 157., 2016.6.15., 1–18. o.

Or. en

Módosítás 144
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ebben a rendeletben előírt 
rendszer olyan adatokra kell alkalmazni, 
amelyek rendelkezésre bocsátása az 
érintett közszférabeli szervezetek törvény 

törölve
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vagy az adott tagállam más kötelező erejű 
rendelkezései által meghatározott 
közfeladatai körébe tartozik. Ilyen 
szabályok hiányában a közfeladatokat a 
tagállamok közigazgatási gyakorlatával 
összhangban kell meghatározni, feltéve, 
hogy a közfeladatok köre átlátható és 
felülvizsgálat tárgyát képezi. A 
közfeladatot általánosságban, vagy az 
egyes közszférabeli szervezetek esetében 
eseti alapon lehet meghatározni. Mivel a 
közvállalkozásokra nem vonatkozik a 
közszférabeli szerv meghatározása, az 
általuk birtokolt adatokra nem 
vonatkozhat e rendelet. Ez a rendelet nem 
vonatkozik a kulturális és oktatási 
intézmények birtokában lévő adatokra, 
amelyek esetében a szellemi tulajdonjogok 
nem ritkák, de amelyek főként az említett 
szellemi tulajdonjogokkal oltalmazott 
művekben és egyéb dokumentumokban 
találhatók.

Or. en

Módosítás 145
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A közszférabeli szervezeteknek be 
kell tartaniuk a versenyjogot a birtokukban 
lévő adatok további felhasználása elveinek 
meghatározásakor, lehetőség szerint 
kerülve olyan megállapodások megkötését, 
amelyek célja vagy következménye lehet 
kizárólagos jogok létrejötte bizonyos 
adatok további felhasználása 
vonatkozásában. Ilyen megállapodás csak 
akkor lehet megengedhető, ha az általános 
érdekű szolgáltatás nyújtásához indokolt és 
szükséges. Ez akkor fordulhat elő, ha az 
adatok kizárólagos felhasználása az 

(9) A közszférabeli szervezeteknek be 
kell tartaniuk a versenyjogot a birtokukban 
lévő adatok további felhasználása elveinek 
meghatározásakor, lehetőség szerint 
kerülve olyan megállapodások megkötését, 
amelyek célja vagy következménye lehet 
kizárólagos jogok létrejötte bizonyos 
adatok további felhasználása 
vonatkozásában. Ilyen megállapodás csak 
akkor lehet megengedhető, ha a közérdekű 
szolgáltatás nyújtásához indokolt és 
szükséges, különösen a tudományos 
kutatási területeken. Ez akkor is 
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egyetlen módja a szóban forgó adatok 
társadalmi előnyeinek maximalizálására, 
például ha csak egyetlen (egy adott 
adatkészlet feldolgozására szakosodott) 
egység képes azon szolgáltatás nyújtására 
vagy termék szállítására, amely lehetővé 
teszi a közszférabeli szerv számára az 
általános érdekű fejlett digitális 
szolgáltatás nyújtását. Ezeket a 
megállapodásokat azonban a közbeszerzési 
szabályokkal összhangban kell megkötni, 
és piaci elemzés alapján rendszeresen felül 
kell vizsgálni annak megállapítása 
érdekében, hogy továbbra is szükség van-e 
az említett kizárólagosságra. Ezenkívül az 
említett megállapodásoknak adott esetben 
meg kell felelniük a vonatkozó állami 
támogatási szabályoknak, és azokat 
korlátozott időtartamra kell megkötni, 
amely nem haladhatja meg a három évet. 
Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
említett kizárólagos megállapodásokat 
online nyilvánosságra kell hozni, 
függetlenül a közbeszerzési szerződés 
odaítélésének esetleges közzétételétől.

előfordulhat, ha az adatok kizárólagos 
felhasználása az egyetlen módja a szóban 
forgó adatok társadalmi előnyeinek 
maximalizálására, például ha csak egyetlen 
(egy adott adatkészlet feldolgozására 
szakosodott) egység képes azon 
szolgáltatás nyújtására. Ezeket a 
megállapodásokat azonban a közbeszerzési 
szabályokkal összhangban kell megkötni, 
és piaci elemzés alapján rendszeresen felül 
kell vizsgálni annak megállapítása 
érdekében, hogy továbbra is szükség van-e 
az említett kizárólagosságra. Ezenkívül az 
említett megállapodásoknak adott esetben 
meg kell felelniük a vonatkozó állami 
támogatási szabályoknak, és azokat 
korlátozott időtartamra kell megkötni, 
amely nem haladhatja meg a hat hónapot. 
Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
említett kizárólagos megállapodásokat 
online nyilvánosságra kell hozni, 
függetlenül a közbeszerzési szerződés 
odaítélésének esetleges közzétételétől.

Or. en

Módosítás 146
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A közszférabeli szervezeteknek be 
kell tartaniuk a versenyjogot a birtokukban 
lévő adatok további felhasználása elveinek 
meghatározásakor, lehetőség szerint 
kerülve olyan megállapodások megkötését, 
amelyek célja vagy következménye lehet 
kizárólagos jogok létrejötte bizonyos 
adatok további felhasználása 
vonatkozásában. Ilyen megállapodás csak 
akkor lehet megengedhető, ha az általános 
érdekű szolgáltatás nyújtásához indokolt és 

(9) A közszférabeli szervezeteknek be 
kell tartaniuk a versenyjogot a birtokukban 
lévő adatok további felhasználása elveinek 
meghatározásakor, kerülve olyan 
megállapodások megkötését, amelyek célja 
vagy következménye lehet kizárólagos 
jogok létrejötte bizonyos adatok további 
felhasználása vonatkozásában. Ilyen 
megállapodás csak akkor lehet 
megengedhető, ha az általános érdekű 
szolgáltatás nyújtásához indokolt és 
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szükséges. Ez akkor fordulhat elő, ha az 
adatok kizárólagos felhasználása az 
egyetlen módja a szóban forgó adatok 
társadalmi előnyeinek maximalizálására, 
például ha csak egyetlen (egy adott 
adatkészlet feldolgozására szakosodott) 
egység képes azon szolgáltatás nyújtására 
vagy termék szállítására, amely lehetővé 
teszi a közszférabeli szerv számára az 
általános érdekű fejlett digitális 
szolgáltatás nyújtását. Ezeket a 
megállapodásokat azonban a közbeszerzési 
szabályokkal összhangban kell megkötni, 
és piaci elemzés alapján rendszeresen felül 
kell vizsgálni annak megállapítása 
érdekében, hogy továbbra is szükség van-e 
az említett kizárólagosságra. Ezenkívül az 
említett megállapodásoknak adott esetben 
meg kell felelniük a vonatkozó állami 
támogatási szabályoknak, és azokat 
korlátozott időtartamra kell megkötni, 
amely nem haladhatja meg a három évet. 
Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
említett kizárólagos megállapodásokat 
online nyilvánosságra kell hozni, 
függetlenül a közbeszerzési szerződés 
odaítélésének esetleges közzétételétől.

szükséges. Ez akkor fordulhat elő, ha az 
adatok kizárólagos felhasználása az 
egyetlen módja a szóban forgó adatok 
társadalmi előnyeinek maximalizálására, 
például ha csak egyetlen (egy adott 
adatkészlet feldolgozására szakosodott) 
egység képes azon szolgáltatás nyújtására 
vagy termék szállítására, amely lehetővé 
teszi a közszférabeli szerv számára az 
általános érdekű fejlett digitális 
szolgáltatás nyújtását. Ezeket a 
megállapodásokat azonban a közbeszerzési 
szabályokkal összhangban kell megkötni, 
és piaci elemzés alapján rendszeresen felül 
kell vizsgálni annak megállapítása 
érdekében, hogy továbbra is szükség van-e 
az említett kizárólagosságra. Ezenkívül az 
említett megállapodásoknak adott esetben 
meg kell felelniük a vonatkozó állami 
támogatási szabályoknak, és azokat 
korlátozott időtartamra kell megkötni, 
amely nem haladhatja meg a két évet. Az 
átláthatóság biztosítása érdekében az 
említett kizárólagos megállapodásokat 
online nyilvánosságra kell hozni, 
függetlenül a közbeszerzési szerződés 
odaítélésének esetleges közzétételétől.

Or. en

Módosítás 147
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A rendelet hatálybalépését 
követően lejáratuk után nem szabad 
meghosszabbítani azon tiltott, korábban 
megkötött vagy korábban hatályosult 
kizárólagos megállapodásokat és az 
adattulajdonosok és a további 
felhasználók közötti olyan egyéb 

(10) A rendelet hatálybalépését 
követően lejáratuk után nem szabad 
meghosszabbítani azon tiltott, korábban 
megkötött vagy korábban hatályosult 
kizárólagos megállapodásokat és a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő 
adatok további felhasználására vonatkozó 
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gyakorlatokat vagy megállapodásokat, 
amelyek kifejezetten nem biztosítanak 
kizárólagos jogokat, de észszerűen várható, 
hogy korlátozzák az adatok további 
felhasználás céljából történő 
hozzáférhetőségét. Határozatlan idejű vagy 
hosszabb futamidejű megállapodások 
esetében ezeket a rendelet 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül meg kell szüntetni.

olyan egyéb gyakorlatokat vagy 
megállapodásokat, amelyek kifejezetten 
nem biztosítanak kizárólagos jogokat, de 
észszerűen várható, hogy korlátozzák az 
adatok további felhasználás céljából 
történő hozzáférhetőségét. Határozatlan 
idejű vagy hosszabb futamidejű 
megállapodások esetében ezeket a rendelet 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül meg kell szüntetni.

Or. en

Módosítás 148
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A rendelet hatálybalépését 
követően lejáratuk után nem szabad 
meghosszabbítani azon tiltott, korábban 
megkötött vagy korábban hatályosult 
kizárólagos megállapodásokat és az 
adattulajdonosok és a további felhasználók 
közötti olyan egyéb gyakorlatokat vagy 
megállapodásokat, amelyek kifejezetten 
nem biztosítanak kizárólagos jogokat, de 
észszerűen várható, hogy korlátozzák az 
adatok további felhasználás céljából 
történő hozzáférhetőségét. Határozatlan 
idejű vagy hosszabb futamidejű 
megállapodások esetében ezeket a rendelet 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül meg kell szüntetni.

(10) A rendelet hatálybalépését 
követően lejáratuk után nem szabad 
meghosszabbítani azon tiltott, korábban 
megkötött vagy korábban hatályosult 
kizárólagos megállapodásokat és az 
adattulajdonosok és a további felhasználók 
közötti olyan egyéb gyakorlatokat vagy 
megállapodásokat, amelyek kifejezetten 
nem biztosítanak kizárólagos jogokat, de 
észszerűen várható, hogy korlátozzák az 
adatok további felhasználás céljából 
történő hozzáférhetőségét. Határozatlan 
idejű vagy hosszabb futamidejű 
megállapodások esetében ezeket a rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
meg kell szüntetni.

Or. en

Módosítás 149
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Catherine Chabaud
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználás feltételeit úgy kell 
kialakítani, hogy elősegítsék a 
tudományos kutatást, például a kutatás 
előnyben részesítését megkülönböztetéstől 
mentesnek kell tekinteni. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek rendelkezniük kell a 
harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan terheket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Alternatív 
megoldásként engedélyezhető az adatok 
helyben vagy biztonságos feldolgozási 
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végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz 
a feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

környezetben történő távoli további 
felhasználása. Az említett biztonságos 
feldolgozási környezetben végrehajtott 
adatelemzéseket a közszféra szervének kell 
felügyelnie, mások jogainak és érdekeinek 
védelme érdekében. A személyes adatokat 
további felhasználás céljából csak akkor 
szabad harmadik személynek továbbítani, 
ha a jogalap lehetővé teszi az említett 
továbbítást. Ez az álnevesített adatokra is 
vonatkozik, amelyek továbbra is az (EU) 
2016/679 rendelet értelmében vett 
személyes adatok. Az érintettek 
deanonimizálása esetében az ilyen 
adatvédelmi incidenst – azon túl, hogy azt 
az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban 
jelenteni kell a felügyeleti hatóság és az 
érintett felé – a közszférabeli szerv felé is 
jelenteni kell. A közszférabeli 
szervezeteknek adott esetben megfelelő 
technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszférabeli szervezet támogathatja a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal. A hozzájárulás iránti 
kérelem továbbításakor a közszférabeli 
szervezetnek biztosítania kell, hogy az 
érintettet egyértelműen tájékoztassák arról 
a lehetőségről, hogy elutasíthatja a 
kérelmet.

Or. en
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Indokolás

Az e rendelet alapján alkalmazható jogalappal kapcsolatos jogbizonytalanságok elkerülése 
érdekében kiegészítésképpen az általános adatvédelmi rendeletre is hivatkozni kell.

Módosítás 150
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 

(11) Tisztázni kell a védett adatok 
további felhasználására vonatkozó azon 
mechanizmusokat, amelyek a nemzeti jog 
szerint a további felhasználás 
engedélyezésére illetékes közszférabeli 
szervezetekre vonatkoznak, és amelyek 
nem érinthetik az említett adatokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos jogokat vagy 
kötelezettségeket. Az ilyen 
mechanizmusoknak, többek között az 
esetleges feltételeknek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és objektíven indokoltnak kell 
lenniük, ugyanakkor a lehetőségekhez 
mérten fokozniuk kell a versenyt, különös 
tekintettel a kis- és középvállalkozások és 
az induló innovatív vállalkozások ilyen 
adatokhoz való hozzáférésének 
előmozdítására. A további felhasználást 
engedélyező közszférabeli szervezeteknek 
különösen rendelkezniük kell a harmadik 
személyek jogainak védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználása nem korlátozható azon túl, 
ami mások adatokhoz fűződő jogainak, 
valamint a közszférabeli szervezetek 
információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez szükséges. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a további 
felhasználó érdekeit szolgálják, anélkül, 
hogy aránytalan erőfeszítéseket 
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érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

eredményeznének a közszféra számára. A 
továbbítást megelőzően a személyes 
adatokat teljesen és hatékonyan 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását. Hasonlóképpen az 
üzleti bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy kell módosítani, hogy azok 
ne kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Különös 
hangsúlyt kell helyezni a támogatásra 
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annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k 
és más kis szereplők tisztességesen 
versenyezhessenek. Nem szabad megadni 
olyan kapcsolattartási adatokat, amelyek 
lehetővé tennék a további felhasználók 
számára, hogy közvetlenül kapcsolatba 
lépjenek az érintettekkel vagy a 
vállalatokkal.

Or. en

Módosítás 151
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Adam 
Jarubas, Maria da Graça Carvalho, Othmar Karas, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel, és fel kell őket 
hatalmazni arra, hogy a szükséges 
információkat bekérjék a további 
felhasználótól. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
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alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 

kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 



PE691.449v01-00 58/197 AM\1229984HU.docx

HU

továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

Or. en

Módosítás 152
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 
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alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 

alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a tagállam 
közszférabeli szervének kell felügyelnie, 
mások jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében. A személyes adatokat további 
felhasználás céljából csak akkor szabad 
harmadik személynek továbbítani, ha a 
jogalap lehetővé teszi az említett 
továbbítást. A közszférabeli szerv az 
említett biztonságos feldolgozási környezet 
használatát ahhoz a feltételhez kötheti, 
hogy a további felhasználó aláír egy 
titoktartási megállapodást, amely megtiltja 
minden olyan. harmadik személyek jogait 
és érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
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továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
illetve nem szabad ahhoz elegendő 
információt adni, amelyek lehetővé 
tennék, illetve ami lehetővé tenné a 
további felhasználók számára az érintettek 
vagy a vállalatok visszakövetését, anonim 
jellegük megszüntetését, valamint azt, 
hogy közvetlenül kapcsolatba lépjenek 
velük.

Or. en

Módosítás 153
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, valamint 
összhangban kell állniuk a versenyjoggal. 
A további felhasználást engedélyező 
közszférabeli szervezeteknek különösen 
rendelkezniük kell a harmadik személyek 
jogainak és érdekeinek védelméhez 
szükséges technikai eszközökkel. Az 
adatok további felhasználásához 
kapcsolódó feltételeknek arra kell 
korlátozódniuk, ami szükséges mások 
adatokhoz fűződő jogainak és érdekeinek, 
valamint a közszférabeli szervezetek 
információs technológiai és 
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megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 

kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
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amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

Or. en

Módosítás 154
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 

(11) Meg kell határozni a védett adatok 
további felhasználásának azon feltételeit, 
amelyek a nemzeti jog szerint a további 
felhasználás engedélyezésére illetékes 
közszférabeli szervezetekre vonatkoznak, 
és amelyek nem érinthetik az említett 
adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
jogokat vagy kötelezettségeket. Ezeknek a 
feltételeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és objektíven 
indokoltnak kell lenniük, ugyanakkor nem 
korlátozhatják a versenyt. A további 
felhasználást engedélyező közszférabeli 
szervezeteknek különösen rendelkezniük 
kell a harmadik személyek jogainak és 
érdekeinek védelméhez szükséges 
technikai eszközökkel. Az adatok további 
felhasználásához kapcsolódó feltételeknek 
arra kell korlátozódniuk, ami szükséges 
mások adatokhoz fűződő jogainak és 
érdekeinek, valamint a közszférabeli 
szervezetek információs technológiai és 
kommunikációs rendszerei integritásának 
megőrzéséhez. A közszférabeli 
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szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan erőfeszítéseket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat teljesen 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
végérvényesen ne tegyék lehetővé az 
érintettek azonosítását, vagy az üzleti 
bizalmas információkat tartalmazó 
adatokat úgy módosítsák, hogy azok ne 
kerüljenek nyilvánosságra. Ha az 
anonimizált vagy módosított adatok 
szolgáltatása nem felel meg a további 
felhasználó igényeinek, engedélyezhető az 
adatok helyben vagy biztonságos 
feldolgozási környezetben történő távoli 
további felhasználása. Az említett 
biztonságos feldolgozási környezetben 
végrehajtott adatelemzéseket a közszféra 
szervének kell felügyelnie, mások jogainak 
és érdekeinek védelme érdekében. A 
személyes adatokat további felhasználás 
céljából csak akkor szabad harmadik 
személynek továbbítani, ha a jogalap 
lehetővé teszi az említett továbbítást. A 
közszférabeli szerv az említett biztonságos 
feldolgozási környezet használatát ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a további 
felhasználó aláír egy titoktartási 
megállapodást, amely megtiltja minden 
olyan. harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 

szervezeteknek olyan feltételeket kell 
alkalmazniuk, amelyek a legjobban 
szolgálják a további felhasználó érdekeit, 
anélkül, hogy aránytalan terheket 
eredményeznének a közszféra számára. Az 
adott esettől függően, a továbbítást 
megelőzően a személyes adatokat 
anonimizálni kell annak érdekében, hogy 
ne tegyék lehetővé az érintettek 
azonosítását, vagy az üzleti bizalmas 
információkat tartalmazó adatokat úgy 
módosítsák, hogy azok ne kerüljenek 
nyilvánosságra. Ha az anonimizált vagy 
módosított adatok szolgáltatása nem felel 
meg a további felhasználó igényeinek, 
engedélyezhető az adatok helyben vagy 
biztonságos feldolgozási környezetben 
történő távoli további felhasználása. Az 
említett biztonságos feldolgozási 
környezetben végrehajtott adatelemzéseket 
a közszféra szervének kell felügyelnie, 
mások jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében. A személyes adatokat további 
felhasználás céljából csak akkor szabad 
harmadik személynek továbbítani, ha a 
jogalap lehetővé teszi az említett 
továbbítást. A közszférabeli szerv az 
említett biztonságos feldolgozási környezet 
használatát ahhoz a feltételhez kötheti, 
hogy a további felhasználó aláír egy 
titoktartási megállapodást, amely megtiltja 
minden olyan. harmadik személyek jogait 
és érdekeit veszélyeztető információ 
nyilvánosságra hozatalát, amelyeket a 
rendszeresített biztosítékok ellenére a 
további felhasználó megszerezhetett. A 
közszférabeli szervezeteknek adott esetben 
megfelelő technikai eszközökkel meg kell 
könnyíteniük az adatok további 
felhasználását az érintettek hozzájárulása 
vagy jogi személyek engedélye alapján a 
velük kapcsolatos adatok további 
felhasználására vonatkozóan. E tekintetben 
a közszféra szervének támogatnia kell a 
potenciális további felhasználókat az 
említett hozzájárulás megkérésében olyan 
technikai mechanizmusok létrehozásával, 
amelyek lehetővé teszik a további 
felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
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felhasználók hozzájárulási kérelmeinek 
továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

továbbítását, amennyiben ez a 
gyakorlatban megvalósítható. Nem szabad 
megadni olyan kapcsolattartási adatokat, 
amelyek lehetővé tennék a további 
felhasználók számára, hogy közvetlenül 
kapcsolatba lépjenek az érintettekkel vagy 
a vállalatokkal.

Or. en

Módosítás 155
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ez a rendelet nem érinti harmadik 
személyek szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogait. Ez a rendelet nem érintheti a 
közszférabeli szervezetek szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogainak fennállását 
vagy az azokon meglévő jogosultságot 
sem, és nem is korlátozhatja e jogok 
gyakorlását az e rendelet által megszabott 
határokon túlmenően. Az e rendelettel 
összhangban meghatározott 
kötelezettségeket annyiban kell alkalmazni, 
amennyiben azok összeegyeztethetők a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmére vonatkozó nemzetközi 
megállapodásokkal, különösen az irodalmi 
és művészeti művek védelméről szóló 
Berni Egyezménnyel (a továbbiakban: a 
Berni Egyezmény), a szellemi 
tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodással (a 
továbbiakban: a TRIPS-megállapodás), 
valamint a WIPO Szerzői Jogi 
Szerződéssel (a továbbiakban: a WCT). A 
közszférabeli szervezeteknek ugyanakkor 
úgy kell gyakorolniuk szerzői jogaikat, 
hogy az megkönnyítse a további 

(12) Ez a rendelet nem érinti harmadik 
személyek szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogait. Ez a rendelet nem érintheti a 
közszférabeli szervezetek szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogainak fennállását 
vagy az azokon meglévő jogosultságot 
sem, és nem is korlátozhatja e jogok 
gyakorlását az e rendelet által megszabott 
határokon túlmenően. Az e rendelettel 
összhangban meghatározott 
kötelezettségeket annyiban kell alkalmazni, 
amennyiben azok összeegyeztethetők a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmére vonatkozó nemzetközi 
megállapodásokkal, különösen az irodalmi 
és művészeti művek védelméről szóló 
Berni Egyezménnyel (a továbbiakban: a 
Berni Egyezmény), a szellemi 
tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodással (a 
továbbiakban: a TRIPS-megállapodás), 
valamint a WIPO Szerzői Jogi 
Szerződéssel (a továbbiakban: a WCT). A 
közszférabeli szervezeteknek ugyanakkor 
úgy kell gyakorolniuk szerzői jogaikat, 
hogy az megkönnyítse a további 
felhasználást, valamint az adatokkal 
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felhasználást. kapcsolatban átlátható és 
együttműködésen alapuló megközelítést 
ösztönözzön, többek között a „Creative 
Commons” megközelítés olyan adatok 
engedélyezésére való alkalmazása révén, 
amelyek még nem nyílt hozzáférésű 
adatok.

Or. en

Módosítás 156
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szellemi tulajdonjogok, valamint 
az üzleti titkok tárgyát képező adatokat 
csak akkor szabad harmadik személynek 
továbbítani, ha az említett továbbítás az 
uniós vagy a nemzeti jog alapján vagy a 
jogosult beleegyezésével jogszerű. Ha a 
96/9/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv41 7. cikkének (1) bekezdésében 
előírt jog jogosultjai közszférabeli 
szervezetek, a jogosultak nem 
gyakorolhatják ezt a jogot abból a célból, 
hogy a meglévő adatok további 
felhasználását megakadályozzák, vagy 
hogy azok további felhasználását az e 
rendeletben előírt határokon túlmenően 
korlátozzák.

(13) A szellemi tulajdonjogok, valamint 
az üzleti titkok tárgyát képező adatokat 
csak akkor szabad harmadik személynek 
továbbítani, ha az említett továbbítás az 
uniós vagy a nemzeti jog alapján vagy a 
jogosult beleegyezésével jogszerű. Ha a 
96/9/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv41 7. cikkének (1) bekezdésében 
előírt jog jogosultjai közszférabeli 
szervezetek vagy a közszférabeli 
szervezetek által szolgáltatott adatok 
kedvezményezettjei, a jogosultak nem 
gyakorolhatják ezt a jogot abból a célból, 
hogy a meglévő adatok további 
felhasználását megakadályozzák, vagy 
hogy azok további felhasználását az e 
rendeletben előírt határokon túlmenően 
korlátozzák.

_________________ _________________
41 Az Európai Parlament és a Tanács 
96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az 
adatbázisok jogi védelméről (HL L 77., 
1996.3.27., 20. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 
96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az 
adatbázisok jogi védelméről (HL L 77., 
1996.3.27., 20. o.).

Or. en
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Módosítás 157
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A foglalkoztatással kapcsolatos 
adatok harmadik féllel való megosztása 
esetében a vállalatoknak az adatokat az 
általános adatvédelmi rendelet elveinek és 
rendelkezéseinek teljes tiszteletben tartása 
mellett kell továbbítaniuk, különös 
tekintettel a 88. cikkre, amely a 
foglalkoztatással kapcsolatos adatkezelés 
feltételeiről rendelkezik. További 
biztosítékokat kell bevezetni az érzékeny 
adatokkal való visszaélés elkerülése 
érdekében. Lehetőséget kell biztosítani a 
munkavállalóknak arra, hogy adataik 
kezeléséhez egyértelmű és tájékoztatáson 
alapuló beleegyezést adhassanak, és 
ennek érdekében vállalati és ágazati 
szinten jelentős mértékben be kell vonni a 
szakszervezeteket az adatokat és a 
mesterséges intelligenciát érintő új 
kormányzási rendszerbe. A 
munkavállalók vagy a képviselőik részére 
a megfelelő szinteken és a megfelelő 
időben magas színvonalú tájékoztatást és 
konzultációt kell biztosítani az említett 
folyamatokról annak érdekében, hogy 
garantálni lehessen a vezetőséggel való 
érdemi eszmecserét.

Or. en

Módosítás 158
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A vállalatoknak és az érintetteknek 
képesnek kell abban bízniuk, hogy a 
közszféra birtokában lévő védett adatok 
bizonyos kategóriáinak további 
felhasználása a jogaikat és érdekeiket 
tiszteletben tartó módon történik. Ezért 
további biztosítékokat kell bevezetni 
azokra a helyzetekre, amikor a közszféra 
említett adatainak további felhasználása az 
adatoknak a közszférán kívüli feldolgozása 
alapján történik. Ilyen kiegészítő biztosíték 
lehet abban a követelményben, hogy a 
közszférabeli szervezeteknek teljes 
mértékben figyelembe kell venniük a 
természetes és jogi személyek jogait és 
érdekeit (különösen a személyes adatok, a 
kereskedelmileg érzékeny adatok és a 
szellemi tulajdonjogok védelmét), 
amennyiben az említett adatokat 
harmadik országoknak továbbítják.

(14) A vállalatoknak és az érintetteknek 
képesnek kell abban bízniuk, hogy a 
közszféra birtokában lévő védett adatok 
bizonyos kategóriáinak további 
felhasználása a jogaikat és érdekeiket 
tiszteletben tartó módon történik. Ezért 
további biztosítékokat kell bevezetni 
azokra a helyzetekre, amikor a közszféra 
említett adatainak további felhasználása az 
adatoknak a közszférán kívüli feldolgozása 
alapján történik.

Or. en

Módosítás 159
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A vállalatoknak és az érintetteknek 
képesnek kell abban bízniuk, hogy a 
közszféra birtokában lévő védett adatok 
bizonyos kategóriáinak további 
felhasználása a jogaikat és érdekeiket 
tiszteletben tartó módon történik. Ezért 
további biztosítékokat kell bevezetni 
azokra a helyzetekre, amikor a közszféra 
említett adatainak további felhasználása az 
adatoknak a közszférán kívüli feldolgozása 
alapján történik. Ilyen kiegészítő biztosíték 
lehet abban a követelményben, hogy a 
közszférabeli szervezeteknek teljes 
mértékben figyelembe kell venniük a 

(14) A vállalatoknak és az érintetteknek 
képesnek kell abban bízniuk, hogy a 
közszféra birtokában lévő védett adatok 
bizonyos kategóriáinak további 
felhasználása a jogaikat és érdekeiket 
tiszteletben tartó módon történik. Ezért 
további biztosítékokat kell bevezetni 
azokra a helyzetekre, amikor a közszféra 
említett adatainak további felhasználása az 
adatoknak a közszférán kívüli feldolgozása 
alapján történik. E tekintetben kiemelték a 
szociális partnerekkel való előzetes 
konzultáció és tárgyalás szükségességét, 
amennyiben a mesterséges intelligencián 
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természetes és jogi személyek jogait és 
érdekeit (különösen a személyes adatok, a 
kereskedelmileg érzékeny adatok és a 
szellemi tulajdonjogok védelmét), 
amennyiben az említett adatokat harmadik 
országoknak továbbítják.

alapuló eszközökkel végzett adatkezelés és 
-feldolgozás a munka világához 
kapcsolódik. Ilyen kiegészítő biztosíték 
lehet abban a követelményben, hogy a 
közszférabeli szervezeteknek teljes 
mértékben figyelembe kell venniük a 
természetes és jogi személyek jogait és 
érdekeit (különösen a személyes adatok, a 
kereskedelmileg érzékeny adatok és a 
szellemi tulajdonjogok védelmét), 
amennyiben az említett adatokat harmadik 
országoknak továbbítják.

Or. en

Módosítás 160
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A vállalatoknak és az érintetteknek 
képesnek kell abban bízniuk, hogy a 
közszféra birtokában lévő védett adatok 
bizonyos kategóriáinak további 
felhasználása a jogaikat és érdekeiket 
tiszteletben tartó módon történik. Ezért 
további biztosítékokat kell bevezetni 
azokra a helyzetekre, amikor a közszféra 
említett adatainak további felhasználása az 
adatoknak a közszférán kívüli feldolgozása 
alapján történik. Ilyen kiegészítő biztosíték 
lehet abban a követelményben, hogy a 
közszférabeli szervezeteknek teljes 
mértékben figyelembe kell venniük a 
természetes és jogi személyek jogait és 
érdekeit (különösen a személyes adatok, a 
kereskedelmileg érzékeny adatok és a 
szellemi tulajdonjogok védelmét), 
amennyiben az említett adatokat harmadik 
országoknak továbbítják.

(14) A vállalatoknak és az érintetteknek 
képesnek kell abban bízniuk, hogy a 
közszféra birtokában lévő védett adatok 
bizonyos kategóriáinak további 
felhasználása a jogaikat és érdekeiket 
tiszteletben tartó módon történik. Ezért 
további biztosítékokat kell bevezetni 
azokra a helyzetekre, amikor a közszféra 
említett adatainak további felhasználása az 
adatoknak a közszférán kívüli feldolgozása 
alapján történik. Ilyen kiegészítő biztosíték 
lehet abban a követelményben, hogy a 
közszférabeli szervezeteknek minden 
esetben teljes mértékben tiszteletben kell 
tartaniuk a természetes és jogi személyek 
jogait és érdekeit (különösen a személyes 
adatok, a kereskedelmileg érzékeny adatok 
és a szellemi tulajdonjogok védelmét), de 
különösen akkor, ha az említett adatokat 
harmadik országoknak továbbítják.

Or. en
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Módosítás 161
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Fontos továbbá megvédeni az 
illetéktelenek általi hozzáféréstől – amely 
szellemitulajdonjog-lopáshoz vagy ipari 
kémkedéshez vezethet – a nem személyes 
jellegű, kereskedelmileg érzékeny 
adatokat, nevezetesen az üzleti titkokat, de 
az olyan nem személyes adatokat is, 
amelyek szellemi tulajdonjogok által védett 
tartalmat képviselnek. Az adattulajdonosok 
alapvető jogainak vagy érdekeinek 
védelme érdekében az uniós vagy a 
nemzeti jog szerint jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáféréstől védendő, 
közszférabeli szervek által birtokolt nem 
személyes adatokat csak olyan harmadik 
országokba szabad továbbítani, amelyek 
megfelelő biztosítékokat nyújtanak az 
adatok felhasználására. Ilyen megfelelő 
biztosítékokat akkor kell meglevőnek 
tekinteni, ha az adott harmadik országban 
olyan egyenértékű intézkedések vannak 
érvényben, amelyek biztosítják, hogy a 
nem személyes adatok ahhoz hasonló 
szintű védelemben részesüljenek, mint 
amelyet az uniós vagy nemzeti 
jogszabályok különösen az üzleti titkok és 
a szellemi tulajdonjogok védelme 
tekintetében nyújtanak. Ennek érdekében 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek kimondják, hogy 
valamely harmadik ország olyan szintű 
védelmet nyújt, amely lényegében 
megegyezik az uniós vagy a nemzeti jog 
által biztosított védelemmel. Az említett 
harmadik országokban biztosított védelem 
szintjének értékelésénél különösen 
figyelembe kell venni a vonatkozó – 
általános és ágazati – jogszabályokat, 

(15) Fontos továbbá megvédeni az 
illetéktelenek általi hozzáféréstől – amely 
szellemitulajdonjog-lopáshoz vagy ipari 
kémkedéshez vezethet – a nem személyes 
jellegű, kereskedelmileg érzékeny 
adatokat, nevezetesen az üzleti titkokat, de 
az olyan nem személyes adatokat is, 
amelyek szellemi tulajdonjogok által védett 
tartalmat képviselnek. Az adattulajdonosok 
alapvető jogainak vagy érdekeinek 
védelme érdekében az uniós vagy a 
nemzeti jog szerint jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáféréstől védendő, 
közszférabeli szervek által birtokolt nem 
személyes adatokat, valamint a személyes 
adatokat nem szabad – még anonimizált 
formában sem – harmadik országokba 
továbbítani.
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ideértve a közbiztonságot, a védelmet, a 
nemzetbiztonságot és a büntetőjogot illető 
azon jogszabályokat is, amelyek az 
alábbiakat szabályozzák: a nem személyes 
adatok védelme és azokhoz való 
hozzáférés, az adott harmadik ország 
hatóságainak az átadott adatokhoz történő 
bármely hozzáférése, a harmadik 
országban egy vagy több független, az 
említett hozzáférést biztosító jogi rendszer 
betartásának biztosításáért és 
érvényesítéséért felelős felügyeleti hatóság 
megléte és hatékony működése, vagy a 
harmadik ország adatok védelmével 
kapcsolatos, az érintett harmadik ország 
által vállalt nemzetközi 
kötelezettségvállalások, vagy olyan egyéb 
kötelezettségek, amelyek jogilag kötelező 
egyezményekből vagy eszközökből, 
valamint a multilaterális vagy regionális 
rendszerekben való részvételéből erednek. 
Az érintett harmadik országban az 
adattulajdonosok, a közszférabeli szervek 
vagy az adatmegosztási szolgáltatók 
számára hatékony jogorvoslatok megléte 
különös jelentőséggel bír a nem személyes 
adatoknak az adott harmadik országba 
történő továbbításával összefüggésben. Az 
említett biztosítékoknak ezért 
tartalmazniuk kell az érvényesíthető jogok 
és a hatékony jogorvoslatok elérhetőségét.

Or. en

Módosítás 162
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Adam 
Jarubas, Georgios Kyrtsos, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Othmar Karas, Ivan 
Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Fontos továbbá megvédeni az 
illetéktelenek általi hozzáféréstől – amely 

(15) A tisztességes verseny és a nyitott 
piacgazdaság megőrzése érdekében 
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szellemitulajdonjog-lopáshoz vagy ipari 
kémkedéshez vezethet – a nem személyes 
jellegű, kereskedelmileg érzékeny 
adatokat, nevezetesen az üzleti titkokat, de 
az olyan nem személyes adatokat is, 
amelyek szellemi tulajdonjogok által védett 
tartalmat képviselnek. Az adattulajdonosok 
alapvető jogainak vagy érdekeinek 
védelme érdekében az uniós vagy a 
nemzeti jog szerint jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáféréstől védendő, 
közszférabeli szervek által birtokolt nem 
személyes adatokat csak olyan harmadik 
országokba szabad továbbítani, amelyek 
megfelelő biztosítékokat nyújtanak az 
adatok felhasználására. Ilyen megfelelő 
biztosítékokat akkor kell meglevőnek 
tekinteni, ha az adott harmadik országban 
olyan egyenértékű intézkedések vannak 
érvényben, amelyek biztosítják, hogy a 
nem személyes adatok ahhoz hasonló 
szintű védelemben részesüljenek, mint 
amelyet az uniós vagy nemzeti 
jogszabályok különösen az üzleti titkok és 
a szellemi tulajdonjogok védelme 
tekintetében nyújtanak. Ennek érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek kimondják, hogy 
valamely harmadik ország olyan szintű 
védelmet nyújt, amely lényegében 
megegyezik az uniós vagy a nemzeti jog 
által biztosított védelemmel. Az említett 
harmadik országokban biztosított védelem 
szintjének értékelésénél különösen 
figyelembe kell venni a vonatkozó – 
általános és ágazati – jogszabályokat, 
ideértve a közbiztonságot, a védelmet, a 
nemzetbiztonságot és a büntetőjogot illető 
azon jogszabályokat is, amelyek az 
alábbiakat szabályozzák: a nem személyes 
adatok védelme és azokhoz való 
hozzáférés, az adott harmadik ország 
hatóságainak az átadott adatokhoz történő 
bármely hozzáférése, a harmadik 
országban egy vagy több független, az 
említett hozzáférést biztosító jogi rendszer 
betartásának biztosításáért és 
érvényesítéséért felelős felügyeleti hatóság 
megléte és hatékony működése, vagy a 

rendkívül fontos továbbá megvédeni az 
illetéktelenek általi hozzáféréstől – amely 
szellemitulajdonjog-lopáshoz vagy ipari 
kémkedéshez vezethet – a nem személyes 
jellegű, kereskedelmileg érzékeny 
adatokat, nevezetesen az üzleti titkokat, de 
az olyan nem személyes adatokat is, 
amelyek szellemi tulajdonjogok által védett 
tartalmat képviselnek. Az adattulajdonosok 
alapvető jogainak vagy érdekeinek 
védelme érdekében az uniós vagy a 
nemzeti jog szerint jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáféréstől védendő, 
közszférabeli szervek által birtokolt nem 
személyes adatokat csak olyan harmadik 
országokba szabad továbbítani, amelyek 
megfelelő biztosítékokat nyújtanak az 
adatok felhasználására. Ilyen megfelelő 
biztosítékokat akkor kell meglevőnek 
tekinteni, ha az adott harmadik országban 
olyan egyenértékű intézkedések vannak 
érvényben, amelyek biztosítják, hogy a 
nem személyes adatok ahhoz hasonló 
szintű védelemben részesüljenek, mint 
amelyet az uniós vagy nemzeti 
jogszabályok különösen az üzleti titkok és 
a szellemi tulajdonjogok védelme 
tekintetében nyújtanak. Ennek érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyek kimondják, 
hogy valamely harmadik ország olyan 
szintű védelmet nyújt, amely lényegében 
megegyezik az uniós vagy a nemzeti jog 
által biztosított védelemmel. Az említett 
harmadik országokban biztosított védelem 
szintjének értékelésénél különösen 
figyelembe kell venni a vonatkozó – 
általános és ágazati – jogszabályokat, 
ideértve a közbiztonságot, a védelmet, a 
nemzetbiztonságot és a büntetőjogot illető 
azon jogszabályokat is, amelyek az 
alábbiakat szabályozzák: a nem személyes 
adatok védelme és azokhoz való 
hozzáférés, az adott harmadik ország 
hatóságainak az átadott adatokhoz történő 
bármely hozzáférése, a harmadik 
országban egy vagy több független, az 
említett hozzáférést biztosító jogi rendszer 
betartásának biztosításáért és 
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harmadik ország adatok védelmével 
kapcsolatos, az érintett harmadik ország 
által vállalt nemzetközi 
kötelezettségvállalások, vagy olyan egyéb 
kötelezettségek, amelyek jogilag kötelező 
egyezményekből vagy eszközökből, 
valamint a multilaterális vagy regionális 
rendszerekben való részvételéből erednek. 
Az érintett harmadik országban az 
adattulajdonosok, a közszférabeli szervek 
vagy az adatmegosztási szolgáltatók 
számára hatékony jogorvoslatok megléte 
különös jelentőséggel bír a nem személyes 
adatoknak az adott harmadik országba 
történő továbbításával összefüggésben. Az 
említett biztosítékoknak ezért 
tartalmazniuk kell az érvényesíthető jogok 
és a hatékony jogorvoslatok elérhetőségét.

érvényesítéséért felelős felügyeleti hatóság 
megléte és hatékony működése, vagy a 
harmadik ország adatok védelmével 
kapcsolatos, az érintett harmadik ország 
által vállalt nemzetközi 
kötelezettségvállalások, vagy olyan egyéb 
kötelezettségek, amelyek jogilag kötelező 
egyezményekből vagy eszközökből, 
valamint a multilaterális vagy regionális 
rendszerekben való részvételéből erednek. 
Az érintett harmadik országban az 
adattulajdonosok, a közszférabeli szervek 
vagy az adatmegosztási szolgáltatók 
számára hatékony jogorvoslatok megléte 
különös jelentőséggel bír a nem személyes 
adatoknak az adott harmadik országba 
történő továbbításával összefüggésben. Az 
említett biztosítékoknak ezért 
tartalmazniuk kell az érvényesíthető jogok 
és a hatékony jogorvoslatok elérhetőségét.

Or. en

Módosítás 163
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
végrehajtási jogi aktust egy harmadik 
országgal kapcsolatban, amely kijelenti, 
hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok 
védelme vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek csak akkor szabad védett 
adatokat továbbítania a további 
felhasználóknak, ha a további felhasználó 
kötelezettségeket vállal az adatok védelme 
érdekében. Azon további felhasználó, 

törölve
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amely az adatokat ilyen harmadik 
országba kívánja továbbítani, vállalnia 
kell, hogy az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket az adatok harmadik 
országba történő továbbítása után is 
betartja. Az említett kötelezettségek 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a további felhasználónak a 
jogviták bírósági rendezése érdekében el 
kell fogadnia azon közszférabeli szervezet 
tagállamának joghatóságát is, amely 
lehetővé tette a további felhasználást.

Or. en

Módosítás 164
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
végrehajtási jogi aktust egy harmadik 
országgal kapcsolatban, amely kijelenti, 
hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok védelme 
vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek csak akkor szabad védett 
adatokat továbbítania a további 
felhasználóknak, ha a további felhasználó 
kötelezettségeket vállal az adatok védelme 
érdekében. Azon további felhasználó, 
amely az adatokat ilyen harmadik 
országba kívánja továbbítani, vállalnia 
kell, hogy az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket az adatok harmadik 
országba történő továbbítása után is 
betartja. Az említett kötelezettségek 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a további felhasználónak a 
jogviták bírósági rendezése érdekében el 

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
végrehajtási jogi aktust egy harmadik 
országgal kapcsolatban, amely kijelenti, 
hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok védelme 
vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek nem szabad védett adatokat 
továbbítania a további felhasználóknak.
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kell fogadnia azon közszférabeli szervezet 
tagállamának joghatóságát is, amely 
lehetővé tette a további felhasználást.

Or. en

Módosítás 165
Damian Boeselager

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
végrehajtási jogi aktust egy harmadik 
országgal kapcsolatban, amely kijelenti, 
hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok védelme 
vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek csak akkor szabad védett 
adatokat továbbítania a további 
felhasználóknak, ha a további felhasználó 
kötelezettségeket vállal az adatok védelme 
érdekében. Azon további felhasználó, 
amely az adatokat ilyen harmadik országba 
kívánja továbbítani, vállalnia kell, hogy az 
e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket az adatok harmadik 
országba történő továbbítása után is 
betartja. Az említett kötelezettségek 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a további felhasználónak a 
jogviták bírósági rendezése érdekében el 
kell fogadnia azon közszférabeli szervezet 
tagállamának joghatóságát is, amely 
lehetővé tette a további felhasználást.

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
végrehajtási jogi aktust egy harmadik 
országgal kapcsolatban, amely kijelenti, 
hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok védelme 
vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek köteleznie kell a további 
felhasználót, hogy a 3. cikkben 
meghatározott okokból védett nem 
személyes adatokat ne továbbítsa harmadik 
országba, kivéve, ha a továbbfelhasználó 
betartja az e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket, többek között az adatok 
harmadik országba történő továbbítása után 
is. Az említett kötelezettségek megfelelő 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
további felhasználónak a jogviták bírósági 
rendezése érdekében el kell fogadnia azon 
közszférabeli szervezet tagállamának 
joghatóságát is, amely lehetővé tette a 
további felhasználást. E tekintetben a 
közszférabeli szervezetek vagy az illetékes 
szervek iránymutatást, valamint jogi és 
adminisztratív támogatást nyújtanak a 
további felhasználók, különösen a kis 
szereplők, például a kkv-k és az induló 
innovatív vállalkozások részére azzal a 
céllal, hogy támogassák őket e 
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kötelezettségek teljesítésében.

Or. en

Módosítás 166
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
végrehajtási jogi aktust egy harmadik 
országgal kapcsolatban, amely kijelenti, 
hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok védelme 
vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek csak akkor szabad védett 
adatokat továbbítania a további 
felhasználóknak, ha a további felhasználó 
kötelezettségeket vállal az adatok védelme 
érdekében. Azon további felhasználó, 
amely az adatokat ilyen harmadik országba 
kívánja továbbítani, vállalnia kell, hogy az 
e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket az adatok harmadik 
országba történő továbbítása után is 
betartja. Az említett kötelezettségek 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a további felhasználónak a 
jogviták bírósági rendezése érdekében el 
kell fogadnia azon közszférabeli szervezet 
tagállamának joghatóságát is, amely 
lehetővé tette a további felhasználást.

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
végrehajtási jogi aktust egy harmadik 
országgal kapcsolatban, amely kijelenti, 
hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok védelme 
vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek az illetékes szerv 
hozzájárulását követően csak akkor szabad 
védett adatokat továbbítania a további 
felhasználóknak, ha a további felhasználó 
kötelezettségeket vállal az illetékes szerv 
felé az adatok védelme érdekében. Azon 
további felhasználó, amely az adatokat 
ilyen harmadik országba kívánja 
továbbítani, vállalnia kell, hogy az e 
rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket az adatok harmadik 
országba történő továbbítása után is 
betartja. Az említett kötelezettségek 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a további felhasználónak a 
jogviták bírósági rendezése érdekében el 
kell fogadnia azon közszférabeli szervezet 
tagállamának joghatóságát is, amely 
lehetővé tette a további felhasználást.

Or. en

Módosítás 167
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Angelika Niebler, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Georgios Kyrtsos, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
végrehajtási jogi aktust egy harmadik 
országgal kapcsolatban, amely kijelenti, 
hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok védelme 
vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek csak akkor szabad védett 
adatokat továbbítania a további 
felhasználóknak, ha a további felhasználó 
kötelezettségeket vállal az adatok védelme 
érdekében. Azon további felhasználó, 
amely az adatokat ilyen harmadik országba 
kívánja továbbítani, vállalnia kell, hogy az 
e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket az adatok harmadik 
országba történő továbbítása után is 
betartja. Az említett kötelezettségek 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a további felhasználónak a 
jogviták bírósági rendezése érdekében el 
kell fogadnia azon közszférabeli szervezet 
tagállamának joghatóságát is, amely 
lehetővé tette a további felhasználást.

(16) Azokban az esetekben, amikor a 
Bizottság nem fogadott el olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust egy 
harmadik országgal kapcsolatban, amely 
kijelenti, hogy az uniós vagy a nemzeti 
jogszabályokban előírttal lényegében 
megegyező védelmi szintet biztosít, 
különösen a kereskedelmileg érzékeny 
adatok és a szellemi tulajdonjogok védelme 
vonatkozásában, a közszférabeli 
szervezetnek csak akkor szabad védett 
adatokat továbbítania a további 
felhasználóknak, ha a további felhasználó 
kötelezettségeket vállal az adatok védelme 
érdekében. Azon további felhasználó, 
amely az adatokat ilyen harmadik országba 
kívánja továbbítani, vállalnia kell, hogy az 
e rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket az adatok harmadik 
országba történő továbbítása után is 
betartja. Az említett kötelezettségek 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a további felhasználónak a 
jogviták bírósági rendezése érdekében el 
kell fogadnia azon közszférabeli szervezet 
tagállamának joghatóságát is, amely 
lehetővé tette a további felhasználást.

Or. en

Módosítás 168
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogszabályokat fogad el, amelyek célja 
nem személyes adatok a tagállamok 
joghatósága alá tartozó természetes vagy 
jogi személyek ellenőrzése melletti 
közvetlen továbbításának vagy azokhoz 
hozzáférés biztosításának közvetlen 
szabályozása az Unióban. A harmadik 
országok bíróságai és törvényszékei által 
hozott olyan ítéleteket, valamint 
közigazgatási hatóságai által hozott olyan 
döntések, amelyek nem személyes adatok 
továbbítását vagy ahhoz hozzáférést írnak 
elő, akkor lehet végrehajtani, ha azok 
hatályos nemzetközi megállapodáson, 
például kölcsönös jogsegélyről szóló 
megállapodáson alapulnak, amely a 
megkereső harmadik ország és az Unió 
vagy egy tagállama között jött létre. 
Bizonyos esetekben felmerülhetnek olyan 
helyzetek, amikor a nem személyes adatok 
átadására vagy a hozzáférés biztosítására 
vonatkozó, harmadik ország jogából eredő 
kötelezettség ütközik az említett adatok 
uniós vagy nemzeti jogszabályok szerinti 
védelmére vonatkozó, versengő 
kötelezettséggel, különösen a 
kereskedelmileg érzékeny adatok védelmét 
és a szellemi tulajdonjogok védelmét 
illetően, ideértve az említett joggal 
összhangban a titoktartással kapcsolatos 
szerződéses kötelezettségvállalásokat. Az 
említett ügyeket szabályozó nemzetközi 
megállapodások hiányában az átadást 
vagy a hozzáférést csak bizonyos feltételek 
mellett szabad megengedni, különösen, 
hogy a harmadik országbeli rendszer 
követelje meg a határozat indokainak 
meghatározását és arányosságát, a 
bírósági végzés vagy a határozat konkrét 
jellegét, és hogy a címzett indokolt 
kifogását a harmadik ország olyan 
illetékes bírósága vizsgálja felül, 
amelynek hatásköre van arra, hogy 
kellően figyelembe vegye az említett 
adatok szolgáltatójának vonatkozó jogi 

törölve
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érdekeit.

Or. en

Módosítás 169
Damian Boeselager

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogszabályokat fogad el, amelyek célja 
nem személyes adatok a tagállamok 
joghatósága alá tartozó természetes vagy 
jogi személyek ellenőrzése melletti 
közvetlen továbbításának vagy azokhoz 
hozzáférés biztosításának közvetlen 
szabályozása az Unióban. A harmadik 
országok bíróságai és törvényszékei által 
hozott olyan ítéleteket, valamint 
közigazgatási hatóságai által hozott olyan 
döntések, amelyek nem személyes adatok 
továbbítását vagy ahhoz hozzáférést írnak 
elő, akkor lehet végrehajtani, ha azok 
hatályos nemzetközi megállapodáson, 
például kölcsönös jogsegélyről szóló 
megállapodáson alapulnak, amely a 
megkereső harmadik ország és az Unió 
vagy egy tagállama között jött létre. 
Bizonyos esetekben felmerülhetnek olyan 
helyzetek, amikor a nem személyes adatok 
átadására vagy a hozzáférés biztosítására 
vonatkozó, harmadik ország jogából eredő 
kötelezettség ütközik az említett adatok 
uniós vagy nemzeti jogszabályok szerinti 
védelmére vonatkozó, versengő 
kötelezettséggel, különösen a 
kereskedelmileg érzékeny adatok védelmét 
és a szellemi tulajdonjogok védelmét 
illetően, ideértve az említett joggal 
összhangban a titoktartással kapcsolatos 
szerződéses kötelezettségvállalásokat. Az 
említett ügyeket szabályozó nemzetközi 
megállapodások hiányában az átadást 

(17) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogszabályokat fogad el, amelyek célja 
nem személyes adatok a tagállamok 
joghatósága alá tartozó természetes vagy 
jogi személyek ellenőrzése melletti 
közvetlen továbbításának vagy azokhoz 
hozzáférés biztosításának közvetlen 
szabályozása az Unióban. A harmadik 
országok bíróságai és törvényszékei által 
hozott olyan ítéleteket, valamint 
közigazgatási hatóságai által hozott olyan 
döntések, amelyek nem személyes adatok 
továbbítását vagy ahhoz hozzáférést írnak 
elő, akkor lehet végrehajtani, ha azok 
hatályos nemzetközi megállapodáson, 
például kölcsönös jogsegélyről szóló 
megállapodáson alapulnak, amely a 
megkereső harmadik ország és az Unió 
vagy egy tagállama között jött létre.
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vagy a hozzáférést csak bizonyos feltételek 
mellett szabad megengedni, különösen, 
hogy a harmadik országbeli rendszer 
követelje meg a határozat indokainak 
meghatározását és arányosságát, a 
bírósági végzés vagy a határozat konkrét 
jellegét, és hogy a címzett indokolt 
kifogását a harmadik ország olyan 
illetékes bírósága vizsgálja felül, 
amelynek hatásköre van arra, hogy 
kellően figyelembe vegye az említett 
adatok szolgáltatójának vonatkozó jogi 
érdekeit.

Or. en

Módosítás 170
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogszabályokat fogad el, amelyek célja 
nem személyes adatok a tagállamok 
joghatósága alá tartozó természetes vagy 
jogi személyek ellenőrzése melletti 
közvetlen továbbításának vagy azokhoz 
hozzáférés biztosításának közvetlen 
szabályozása az Unióban. A harmadik 
országok bíróságai és törvényszékei által 
hozott olyan ítéleteket, valamint 
közigazgatási hatóságai által hozott olyan 
döntések, amelyek nem személyes adatok 
továbbítását vagy ahhoz hozzáférést írnak 
elő, akkor lehet végrehajtani, ha azok 
hatályos nemzetközi megállapodáson, 
például kölcsönös jogsegélyről szóló 
megállapodáson alapulnak, amely a 
megkereső harmadik ország és az Unió 
vagy egy tagállama között jött létre. 
Bizonyos esetekben felmerülhetnek olyan 
helyzetek, amikor a nem személyes adatok 
átadására vagy a hozzáférés biztosítására 

(17) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogszabályokat fogad el, amelyek célja 
nem személyes adatok a tagállamok 
joghatósága alá tartozó természetes vagy 
jogi személyek ellenőrzése melletti 
közvetlen továbbításának vagy azokhoz 
hozzáférés biztosításának közvetlen 
szabályozása az Unióban. A harmadik 
országok bíróságai és törvényszékei által 
hozott olyan ítéleteket, valamint 
közigazgatási hatóságai által hozott olyan 
döntések, amelyek nem személyes adatok 
továbbítását vagy ahhoz hozzáférést írnak 
elő, akkor lehet végrehajtani, ha azok 
hatályos nemzetközi megállapodáson, 
például kölcsönös jogsegélyről szóló 
megállapodáson alapulnak, amely a 
megkereső harmadik ország és az Unió 
vagy egy tagállama között jött létre. 
Bizonyos esetekben felmerülhetnek olyan 
helyzetek, amikor a nem személyes adatok 
átadására vagy a hozzáférés biztosítására 
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vonatkozó, harmadik ország jogából eredő 
kötelezettség ütközik az említett adatok 
uniós vagy nemzeti jogszabályok szerinti 
védelmére vonatkozó, versengő 
kötelezettséggel, különösen a 
kereskedelmileg érzékeny adatok védelmét 
és a szellemi tulajdonjogok védelmét 
illetően, ideértve az említett joggal 
összhangban a titoktartással kapcsolatos 
szerződéses kötelezettségvállalásokat. Az 
említett ügyeket szabályozó nemzetközi 
megállapodások hiányában az átadást 
vagy a hozzáférést csak bizonyos feltételek 
mellett szabad megengedni, különösen, 
hogy a harmadik országbeli rendszer 
követelje meg a határozat indokainak 
meghatározását és arányosságát, a 
bírósági végzés vagy a határozat konkrét 
jellegét, és hogy a címzett indokolt 
kifogását a harmadik ország olyan 
illetékes bírósága vizsgálja felül, 
amelynek hatásköre van arra, hogy 
kellően figyelembe vegye az említett 
adatok szolgáltatójának vonatkozó jogi 
érdekeit.

vonatkozó, harmadik ország jogából eredő 
kötelezettség ütközik az említett adatok 
uniós vagy nemzeti jogszabályok szerinti 
védelmére vonatkozó, versengő 
kötelezettséggel, különösen a 
kereskedelmileg érzékeny adatok védelmét 
és a szellemi tulajdonjogok védelmét 
illetően, ideértve az említett joggal 
összhangban a titoktartással kapcsolatos 
szerződéses kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Módosítás 171
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A nem személyes adatokhoz való 
illetéktelen hozzáférés megakadályozása 
érdekében azon közszférabeli 
szervezeteknek, természetes vagy jogi 
személyeknek, amelyeknek az adatok 
további felhasználására jogot biztosítottak, 
az adatmegosztási szolgáltatóknak és az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezeteknek 
minden észszerű intézkedést meg kell 

(18) A nem személyes adatokhoz való 
illetéktelen hozzáférés megakadályozása 
érdekében azon közszférabeli 
szervezeteknek, természetes vagy jogi 
személyeknek, amelyeknek az adatok 
további felhasználására jogot biztosítottak, 
az adatmegosztási szolgáltatóknak és az 
engedélyezett adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezeteknek 
minden észszerű intézkedést meg kell 
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tenniük a nem személyes adatokat tároló 
rendszerekhez való hozzáférés 
megakadályozására, ideértve az adatok 
titkosítását vagy a vállalati szabályzatokat.

tenniük a nem személyes adatokat tároló 
rendszerekhez való hozzáférés 
megakadályozására, többek között az 
adatok nyilvántartásba vételére és 
titkosítására vonatkozó üzembiztonsági 
terv benyújtása révén.

Or. en

Módosítás 172
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A nem személyes adatokhoz való 
illetéktelen hozzáférés megakadályozása 
érdekében azon közszférabeli 
szervezeteknek, természetes vagy jogi 
személyeknek, amelyeknek az adatok 
további felhasználására jogot biztosítottak, 
az adatmegosztási szolgáltatóknak és az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezeteknek 
minden észszerű intézkedést meg kell 
tenniük a nem személyes adatokat tároló 
rendszerekhez való hozzáférés 
megakadályozására, ideértve az adatok 
titkosítását vagy a vállalati szabályzatokat.

(18) A nem személyes adatokhoz való 
illetéktelen hozzáférés megakadályozása 
érdekében azon közszférabeli 
szervezeteknek, természetes vagy jogi 
személyeknek, amelyeknek az adatok 
további felhasználására jogot biztosítottak, 
az adatmegosztási szolgáltatóknak és az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezeteknek 
minden észszerű intézkedést meg kell 
tenniük a nem személyes adatokat tároló 
rendszerekhez való hozzáférés 
megakadályozására, ideértve az adatok 
titkosítását, a kiberbiztonsági 
intézkedéseket vagy a vállalati 
szabályzatokat.

Or. en

Módosítás 173
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A nem személyes adatokhoz való 
illetéktelen hozzáférés megakadályozása 
érdekében azon közszférabeli 
szervezeteknek, természetes vagy jogi 
személyeknek, amelyeknek az adatok 
további felhasználására jogot biztosítottak, 
az adatmegosztási szolgáltatóknak és az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezeteknek 
minden észszerű intézkedést meg kell 
tenniük a nem személyes adatokat tároló 
rendszerekhez való hozzáférés 
megakadályozására, ideértve az adatok 
titkosítását vagy a vállalati szabályzatokat.

(18) A nem személyes adatokhoz való 
illetéktelen hozzáférés megakadályozása 
érdekében azon közszférabeli 
szervezeteknek, természetes vagy jogi 
személyeknek, amelyeknek az adatok 
további felhasználására jogot biztosítottak, 
az adatmegosztási szolgáltatóknak és az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezeteknek 
minden észszerű és jogi intézkedést meg 
kell tenniük a nem személyes adatokat 
tároló rendszerekhez való hozzáférés 
megakadályozására, ideértve az adatok 
titkosítását vagy a vállalati szabályzatokat.

Or. en

Módosítás 174
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 

törölve
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egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, 
a biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek 
az adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (11) bekezdését és a (19) preambulumbekezdést el kell hagyni. Az egyes 
adattípusokra vonatkozó szigorúbb feltételeket – köztük az ágazatspecifikus jogszabályokat – 
rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghatározni.

Módosítás 175
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, 
a biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 

törölve
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jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek 
az adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 176
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra. Például 
az egészségügy területén a 
közegészségügyi rendszer szereplői, 
például az állami kórházak által birtokolt 
egyes adatállományok rendkívül érzékeny 
egészségügyi adatként azonosíthatók. Az 
Unión belüli harmonizált gyakorlatok 
biztosítása érdekében a rendkívül érzékeny, 
nem személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell meghatároznia 
az adattovábbítás lehetővé tétele előtt, 
például az európai egészségügyi adattér 
vagy más ágazati jogszabályok 
összefüggésében. A biztosítók és más 
szolgáltatók számára nem megengedhető, 
hogy az ármegállapítás során 
megkülönböztető jelleggel használják fel 
az elektronikus egészségügyi 
alkalmazásokból származó adatokat, 
mivel ez ellentétes az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés alapvető 
jogával.1a Az említett adatok harmadik 
országoknak történő továbbítását 
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mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, 
a biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek 
az adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

szigorúan meg kell tiltani.

_________________
1a Az Európai Parlament 2021. március 
25-i állásfoglalása az európai 
adatstratégiáról 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2021-0098_HU.html 

Or. en

Módosítás 177
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
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előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, a 
biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 

előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók, ideértve a valós világ 
adatait, például az elektronikus 
egészségügyi nyilvántartásokat, a 
biztosítási kárigényekhez kapcsolódó 
adatokat és a betegnyilvántartási adatokat 
is. Az Unión belüli harmonizált 
gyakorlatok biztosítása érdekében a 
rendkívül érzékeny, nem személyes 
nyilvános adatok említett típusait az uniós 
jognak kell meghatároznia, például az 
európai egészségügyi adattér vagy más 
ágazati jogszabályok összefüggésében. Az 
egészségügyi kutatás céljából végzett 
adatkezelést illetően az általános 
adatvédelmi rendelet 9. cikkében foglalt, 
az adatok különleges kategóriáinak 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. Az említett adatok harmadik 
országoknak történő továbbításához fűződő 
feltételeket felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban kell meghatározni. A 
feltételeknek arányosnak, 
megkülönböztetéstől mentesnek és a 
meghatározott közpolitikai célok – például 
a közegészség, a közrend, a biztonság, a 
környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
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tartalmazhatnak. harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 178
Angelika Niebler, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az egyéb érintett ágazatok 
közé tartozhat a közlekedés, az energia, a 
környezetvédelem, a távközlés és a 
pénzügy. Az Unión belüli harmonizált 
gyakorlatok biztosítása érdekében a 
rendkívül érzékeny, nem személyes 
nyilvános adatok említett típusait az uniós 
jognak kell meghatároznia, például az 
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adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, a 
biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

európai egészségügyi adattér vagy más 
ágazati jogszabályok összefüggésében. Az 
említett adatok harmadik országoknak 
történő továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, a 
biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 179
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
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előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, a 
biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 

előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, a 
biztonság, a környezeti és mezőgazdasági 
gyakorlatok, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
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tartalmazhatnak. továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 180
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, a 
biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, a valamely 
konkrét uniós jogi aktus által különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, a 
biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
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szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 181
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 

(19) A további felhasználási 
mechanizmusokba vetett bizalom kiépítése 
érdekében szigorúbb feltételeket kell 
előírni a bizonyos típusú, különösen 
érzékenynek minősített adatokra a 
harmadik országokba történő továbbítás 
tekintetében, ha az említett továbbítás 
veszélyeztetheti a közrendi célokat, a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal 
összhangban. Például az egészségügy 
területén a közegészségügyi rendszer 
szereplői, például az állami kórházak által 
birtokolt egyes adatállományok rendkívül 
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érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni. A feltételeknek 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a közrend, 
a biztonság, a környezet, a közerkölcs, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

érzékeny egészségügyi adatként 
azonosíthatók. Az Unión belüli 
harmonizált gyakorlatok biztosítása 
érdekében a rendkívül érzékeny, nem 
személyes nyilvános adatok említett 
típusait az uniós jognak kell 
meghatároznia, például az európai 
egészségügyi adattér vagy más ágazati 
jogszabályok összefüggésében. Az említett 
adatok harmadik országoknak történő 
továbbításához fűződő feltételeket a 
vonatkozó jogi aktusokban kell 
meghatározni. A feltételeknek arányosnak, 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, nem korlátozhatják a versenyt, 
valamint a meghatározott közpolitikai 
célok – például a közegészség, a 
közbiztonság, a környezet, a 
fogyasztóvédelem, a magánélet és a 
személyes adatok védelme – védelméhez 
szükségesnek kell lenniük. A feltételeknek 
meg kell felelniük az említett adatok 
érzékenységével kapcsolatban azonosított 
kockázatoknak, ideértve az egyének újbóli 
beazonosításának kockázatát is. Ezek a 
feltételek magukban foglalhatják a 
továbbításra irányadó feltételeket vagy a 
technikai konstrukciókat, például a 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatának követelményét, az adatok 
harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, akik 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására vagy akik a 
harmadik országban az adatokhoz 
hozzáférhetnek. Kivételes esetekben, a 
közérdek védelme érdekében a feltételek az 
adatok harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó korlátozásokat is 
tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 182
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közszférabeli szervezeteknek 
lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj felszámítására, de arra 
is, hogy döntsenek az adatok alacsonyabb 
költséggel vagy költségmentesen 
elérhetővé tételéről, például bizonyos 
további felhasználási kategóriák esetében, 
ilyen például a nem kereskedelmi jellegű 
további felhasználás, a kis- és 
középvállalkozások általi felhasználás vagy 
további felhasználás kutatás és innováció 
ösztönzése, valamint a fontos innovációs 
forrást jelentő vállalatok támogatása 
érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat, összhangban az állami 
támogatási szabályokkal. Az említett 
díjaknak észszerűnek, átláthatónak, online 
közzétettnek és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük.

(20) A közszférabeli szervezeteknek 
lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj felszámítására, de arra 
is, hogy döntsenek az adatok alacsonyabb 
költséggel vagy költségmentesen 
elérhetővé tételéről, például bizonyos 
további felhasználási kategóriák esetében, 
ilyen például a nem kereskedelmi jellegű, 
kutatási célú további felhasználás, a kis- és 
középvállalkozások általi felhasználás vagy 
további felhasználás kutatás és innováció 
ösztönzése, valamint a zöld megállapodás, 
a kettős átállás vagy az Unió stratégiai 
autonómiáját érintő egyéb jogi 
kötelezettségvállalások keretében 
meghatározott általános uniós 
célkitűzések támogatása érdekében, mivel 
azok fontos innovációs forrást jelentenek 
és jellemzően nehezebben tudják maguk 
összegyűjteni a releváns adatokat, 
összhangban az állami támogatási 
szabályokkal. Az említett díjak célja, hogy 
fedezzék a közszférabeli szervezeteknél az 
adatok gyűjtése, tárolása és megosztása 
során felmerülő költségeket, és e díjaknak 
észszerűnek, átláthatónak, online 
közzétettnek és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 183
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közszférabeli szervezeteknek (20) A közszférabeli szervezeteknek 



AM\1229984HU.docx 95/197 PE691.449v01-00

HU

lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj felszámítására, de arra 
is, hogy döntsenek az adatok alacsonyabb 
költséggel vagy költségmentesen 
elérhetővé tételéről, például bizonyos 
további felhasználási kategóriák esetében, 
ilyen például a nem kereskedelmi jellegű 
további felhasználás, a kis- és 
középvállalkozások általi felhasználás vagy 
további felhasználás kutatás és innováció 
ösztönzése, valamint a fontos innovációs 
forrást jelentő vállalatok támogatása 
érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat, összhangban az állami 
támogatási szabályokkal. Az említett 
díjaknak észszerűnek, átláthatónak, online 
közzétettnek és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük.

lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj felszámítására, hogy 
fedezni tudják az adatok további 
felhasználásának biztosításával járó 
költségeket, de arra is, hogy döntsenek az 
adatok alacsonyabb költséggel vagy 
költségmentesen elérhetővé tételéről, 
például bizonyos további felhasználási 
kategóriák esetében, ilyen például a nem 
kereskedelmi jellegű további felhasználás, 
a kis- és középvállalkozások általi 
felhasználás vagy további felhasználás 
kutatás és innováció ösztönzése, valamint a 
fontos innovációs forrást jelentő vállalatok 
támogatása érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat, összhangban az állami 
támogatási szabályokkal. Az említett 
díjaknak a felmerült költségekkel 
arányosnak, átláthatónak, online 
közzétettnek és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük, valamint azok 
nem korlátozhatják a versenyt.

Or. en

Módosítás 184
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közszférabeli szervezeteknek 
lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj felszámítására, de arra 
is, hogy döntsenek az adatok alacsonyabb 
költséggel vagy költségmentesen 
elérhetővé tételéről, például bizonyos 
további felhasználási kategóriák esetében, 
ilyen például a nem kereskedelmi jellegű 
további felhasználás, a kis- és 
középvállalkozások általi felhasználás vagy 
további felhasználás kutatás és innováció 

(20) A közszférabeli szervezeteknek 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy díjat 
számítsanak fel a további felhasználásért. 
Az említett díjaknak észszerűnek, 
átláthatónak, online közzétettnek és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük. A közszférabeli szervezeteknek 
arra is lehetőséget kell kapniuk, hogy 
döntsenek az adatok alacsonyabb 
költséggel vagy költségmentesen 
elérhetővé tételéről, például bizonyos 
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ösztönzése, valamint a fontos innovációs 
forrást jelentő vállalatok támogatása 
érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat, összhangban az állami 
támogatási szabályokkal. Az említett 
díjaknak észszerűnek, átláthatónak, 
online közzétettnek és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük.

további felhasználási kategóriák esetében, 
ilyen például a nem kereskedelmi jellegű 
további felhasználás, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások általi felhasználás vagy 
további felhasználás kutatás és innováció 
ösztönzése, valamint a fontos innovációs 
forrást jelentő vállalatok támogatása 
érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat. Az állami támogatási 
szabályokkal és a versenyjoggal 
összhangban a jegyzék összeállításához 
használt kritériumokkal együtt 
nyilvánosságra kell hozni a további 
felhasználók azon kategóriáinak 
jegyzékét, amelyekre kedvezményes 
díjfizetés vagy díjmentesség vonatkozik.

Or. en

Módosítás 185
Patrizia Toia, Franco Roberti

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közszférabeli szervezeteknek 
lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj felszámítására, de arra 
is, hogy döntsenek az adatok alacsonyabb 
költséggel vagy költségmentesen 
elérhetővé tételéről, például bizonyos 
további felhasználási kategóriák esetében, 
ilyen például a nem kereskedelmi jellegű 
további felhasználás, a kis- és 
középvállalkozások általi felhasználás vagy 
további felhasználás kutatás és innováció 
ösztönzése, valamint a fontos innovációs 
forrást jelentő vállalatok támogatása 
érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat, összhangban az állami 
támogatási szabályokkal. Az említett 
díjaknak észszerűnek, átláthatónak, online 
közzétettnek és megkülönböztetéstől 

(20) A közszférabeli szervezeteknek 
lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj felszámítására, de arra 
is, hogy döntsenek az adatok alacsonyabb 
költséggel vagy költségmentesen 
elérhetővé tételéről, például bizonyos 
további felhasználási kategóriák esetében, 
ilyen például a nem kereskedelmi jellegű 
további felhasználás, a kis- és 
középvállalkozások, köztük a szociális 
vállalkozások általi felhasználás vagy 
további felhasználás kutatás és innováció 
ösztönzése, valamint a fontos innovációs 
forrást jelentő vállalatok támogatása 
érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat, összhangban az állami 
támogatási szabályokkal. Az említett 
díjaknak észszerűnek, átláthatónak, online 
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mentesnek kell lenniük. közzétettnek és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 186
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közszférabeli szervezeteknek 
lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj felszámítására, de arra 
is, hogy döntsenek az adatok alacsonyabb 
költséggel vagy költségmentesen 
elérhetővé tételéről, például bizonyos 
további felhasználási kategóriák esetében, 
ilyen például a nem kereskedelmi jellegű 
további felhasználás, a kis- és 
középvállalkozások általi felhasználás vagy 
további felhasználás kutatás és innováció 
ösztönzése, valamint a fontos innovációs 
forrást jelentő vállalatok támogatása 
érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat, összhangban az állami 
támogatási szabályokkal. Az említett 
díjaknak észszerűnek, átláthatónak, online 
közzétettnek és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük.

(20) A közszférabeli szervezeteknek 
lehetőséget kell kapniuk az adatok további 
felhasználásáért díj megállapítására és 
felszámítására. A közszférabeli 
szervezeteknek arra is lehetőséget kell 
kapniuk, hogy döntsenek az adatok 
költségmentesen elérhetővé tételéről, 
például bizonyos további felhasználási 
kategóriák esetében, ilyen például a nem 
kereskedelmi jellegű további felhasználás, 
a mikro-, kis- és középvállalkozások általi 
felhasználás vagy további felhasználás 
kutatás és innováció ösztönzése, valamint a 
fontos innovációs forrást jelentő vállalatok 
támogatása érdekében, amelyek jellemzően 
nehezebben tudják maguk összegyűjteni a 
releváns adatokat. Az említett díjaknak 
arányosaknak, átláthatónak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, valamint nyilvánosan, többek 
között online hozzáférhetőnek kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 187
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen adatkategóriák további 
felhasználásának ösztönzése érdekében a 
tagállamoknak egyablakos információs 
pontot kell létrehozniuk, amely elsődleges 
felületként működik azon további 
felhasználók számára, akik a közszférabeli 
szervezetnek birtokában lévő említett 
adatokat kívánják további felhasználni. 
Több ágazatra kiterjedő hatókörrel kell 
rendelkeznie, és szükség esetén ki kell 
egészítenie az ágazati szintű 
intézkedéseket. Ezenkívül a tagállamoknak 
ki kell jelölniük, létre kell hozniuk olyan 
illetékes testületeket – vagy meg kell 
könnyíteniük ilyenek létrehozását –, 
amelyek támogatják a közszférabeli 
szervezetek védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználását 
lehetővé tevő tevékenységét. Feladataik 
között szerepelhet az adatokhoz való 
hozzáférés megadása, amennyiben az 
ágazati uniós vagy tagállami jogszabályok 
ezt előírják. Ezeknek az illetékes 
testületeknek a közszférabeli szervezeteket 
a legkorszerűbb technikákkal kell 
támogatniuk – beleértve a biztonságos 
adatfeldolgozási környezetet is–, amelyek 
az adatok elemzését az információk 
titkosságának megőrzésével teszik 
lehetővé. Az említett támogatási 
struktúrának támogatnia kell az 
adattulajdonosokat hozzájárulás-kezeléssel, 
ideértve a tudományos kutatás bizonyos 
területeihez való hozzájárulást is, a 
tudományos kutatás elismert etikai 
normáinak betartásával. Az adatkezelést az 
adatokat tartalmazó nyilvántartásért felelős 
közszférabeli szervezet felelőssége mellett 
kell végrehajtani, amely az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében továbbra is adatkezelő 
marad a személyes adatok tekintetében. A 
tagállamok rendelkezhetnek egy vagy több 
illetékes szervvel, amelyek a különböző 
ágazatokban járhatnak el.

(21) Ezen adatkategóriák további 
felhasználásának ösztönzése érdekében a 
tagállamoknak egyablakos információs 
pontot kell létrehozniuk, amely elsődleges 
felületként működik azon további 
felhasználók számára, akik a közszférabeli 
szervezetnek birtokában lévő említett 
adatokat kívánják további felhasználni. 
Több ágazatra kiterjedő hatókörrel kell 
rendelkeznie, és szükség esetén ki kell 
egészítenie az ágazati szintű 
intézkedéseket. Ezenkívül a tagállamoknak 
ki kell jelölniük, létre kell hozniuk az 
illetékes testületeket – vagy meg kell 
könnyíteniük ilyenek létrehozását –, 
egyúttal pedig képzéseket kell 
kidolgozniuk és végrehajtaniuk, valamint 
érzékenyítő programokat kell tartaniuk 
azzal a közös végső céllal, hogy 
támogassák a közszférabeli szervezetek 
védett adatok bizonyos kategóriáinak 
további felhasználását lehetővé tevő 
tevékenységét. Feladataik között 
szerepelhet az adatokhoz való hozzáférés 
megadása, amennyiben az ágazati uniós 
vagy tagállami jogszabályok ezt előírják. 
Ezeknek az illetékes testületeknek a 
közszférabeli szervezeteket a 
legkorszerűbb technikákkal kell 
támogatniuk – beleértve a biztonságos 
adatfeldolgozási környezetet is–, amelyek 
az adatok elemzését az információk 
titkosságának megőrzésével teszik 
lehetővé. Az említett támogatási 
struktúrának támogatnia kell az 
adattulajdonosokat hozzájárulás-kezeléssel, 
ideértve a tudományos kutatás bizonyos 
területeihez való hozzájárulást is, a 
tudományos kutatás elismert etikai 
normáinak betartásával. Az adatkezelést az 
adatokat tartalmazó nyilvántartásért felelős 
közszférabeli szervezet felelőssége mellett 
kell végrehajtani, amely az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében továbbra is adatkezelő 
marad a személyes adatok tekintetében. A 
tagállamok rendelkezhetnek egy vagy több 
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illetékes szervvel, amelyek a különböző 
ágazatokban járhatnak el, az adatvezérelt 
környezet megteremtése érdekében 
elősegítve és fokozva a köztük lévő 
szinergiákat.

Or. en

Módosítás 188
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen adatkategóriák további 
felhasználásának ösztönzése érdekében a 
tagállamoknak egyablakos információs 
pontot kell létrehozniuk, amely elsődleges 
felületként működik azon további 
felhasználók számára, akik a közszférabeli 
szervezetnek birtokában lévő említett 
adatokat kívánják további felhasználni. 
Több ágazatra kiterjedő hatókörrel kell 
rendelkeznie, és szükség esetén ki kell 
egészítenie az ágazati szintű 
intézkedéseket. Ezenkívül a tagállamoknak 
ki kell jelölniük, létre kell hozniuk olyan 
illetékes testületeket – vagy meg kell 
könnyíteniük ilyenek létrehozását –, 
amelyek támogatják a közszférabeli 
szervezetek védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználását 
lehetővé tevő tevékenységét. Feladataik 
között szerepelhet az adatokhoz való 
hozzáférés megadása, amennyiben az 
ágazati uniós vagy tagállami jogszabályok 
ezt előírják. Ezeknek az illetékes 
testületeknek a közszférabeli szervezeteket 
a legkorszerűbb technikákkal kell 
támogatniuk – beleértve a biztonságos 
adatfeldolgozási környezetet is–, amelyek 
az adatok elemzését az információk 
titkosságának megőrzésével teszik 
lehetővé. Az említett támogatási 

(21) Ezen adatkategóriák további 
felhasználásának ösztönzése érdekében a 
tagállamoknak egyablakos információs 
pontot kell létrehozniuk, amely elsődleges 
felületként működik azon további 
felhasználók számára, akik a közszférabeli 
szervezetnek birtokában lévő említett 
adatokat kívánják további felhasználni. 
Több ágazatra kiterjedő hatókörrel kell 
rendelkeznie, és szükség esetén ki kell 
egészítenie az ágazati szintű 
intézkedéseket. Ezenkívül a tagállamoknak 
ki kell jelölniük, létre kell hozniuk olyan 
illetékes testületeket – vagy meg kell 
könnyíteniük ilyenek létrehozását –, 
amelyek támogatják a közszférabeli 
szervezetek védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználását 
lehetővé tevő tevékenységét. Feladataik 
között szerepelhet az adatokhoz való 
hozzáférés megadása, amennyiben az 
ágazati uniós vagy tagállami jogszabályok 
ezt előírják, valamint a tudományos 
adatok kutatási célú rendelkezésre 
bocsátása érdekében a közszférabeli 
szervezetek számára összehangolt 
megközelítés és eljárások kidolgozása. 
Ezeknek az illetékes testületeknek a 
közszférabeli szervezeteket a 
legkorszerűbb technikákkal kell 
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struktúrának támogatnia kell az 
adattulajdonosokat hozzájárulás-kezeléssel, 
ideértve a tudományos kutatás bizonyos 
területeihez való hozzájárulást is, a 
tudományos kutatás elismert etikai 
normáinak betartásával. Az adatkezelést az 
adatokat tartalmazó nyilvántartásért felelős 
közszférabeli szervezet felelőssége mellett 
kell végrehajtani, amely az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében továbbra is adatkezelő 
marad a személyes adatok tekintetében. A 
tagállamok rendelkezhetnek egy vagy több 
illetékes szervvel, amelyek a különböző 
ágazatokban járhatnak el.

támogatniuk – beleértve a biztonságos 
adatfeldolgozási környezetet is–, amelyek 
az adatok elemzését az információk 
titkosságának megőrzésével teszik 
lehetővé. Az említett támogatási 
struktúrának támogatnia kell az 
adattulajdonosokat hozzájárulás-kezeléssel, 
ideértve a tudományos kutatás bizonyos 
területeihez való hozzájárulást is, a 
tudományos kutatás elismert etikai 
normáinak betartásával. Az adatkezelést az 
adatokat tartalmazó nyilvántartásért felelős 
közszférabeli szervezet felelőssége mellett 
kell végrehajtani, amely az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében továbbra is adatkezelő 
marad a személyes adatok tekintetében. A 
tagállamok rendelkezhetnek egy vagy több 
illetékes szervvel, amelyek a különböző 
ágazatokban járhatnak el.

Or. en

Módosítás 189
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen adatkategóriák további 
felhasználásának ösztönzése érdekében a 
tagállamoknak egyablakos információs 
pontot kell létrehozniuk, amely elsődleges 
felületként működik azon további 
felhasználók számára, akik a közszférabeli 
szervezetnek birtokában lévő említett 
adatokat kívánják további felhasználni. 
Több ágazatra kiterjedő hatókörrel kell 
rendelkeznie, és szükség esetén ki kell 
egészítenie az ágazati szintű 
intézkedéseket. Ezenkívül a tagállamoknak 
ki kell jelölniük, létre kell hozniuk olyan 
illetékes testületeket – vagy meg kell 
könnyíteniük ilyenek létrehozását –, 

(21) Ezen adatkategóriák további 
felhasználásának ösztönzése és 
előmozdítása érdekében a tagállamoknak 
egyablakos információs pontot kell 
létrehozniuk, amely elsődleges felületként 
működik azon további felhasználók 
számára, akik a közszférabeli szervezetnek 
birtokában lévő említett adatokat kívánják 
további felhasználni. Több ágazatra 
kiterjedő hatókörrel kell rendelkeznie, és 
szükség esetén ki kell egészítenie az 
ágazati szintű intézkedéseket. Ezenkívül a 
tagállamoknak ki kell jelölniük, létre kell 
hozniuk olyan illetékes testületeket – vagy 
meg kell könnyíteniük ilyenek létrehozását 



AM\1229984HU.docx 101/197 PE691.449v01-00

HU

amelyek támogatják a közszférabeli 
szervezetek védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználását 
lehetővé tevő tevékenységét. Feladataik 
között szerepelhet az adatokhoz való 
hozzáférés megadása, amennyiben az 
ágazati uniós vagy tagállami jogszabályok 
ezt előírják. Ezeknek az illetékes 
testületeknek a közszférabeli szervezeteket 
a legkorszerűbb technikákkal kell 
támogatniuk – beleértve a biztonságos 
adatfeldolgozási környezetet is–, amelyek 
az adatok elemzését az információk 
titkosságának megőrzésével teszik 
lehetővé. Az említett támogatási 
struktúrának támogatnia kell az 
adattulajdonosokat hozzájárulás-
kezeléssel, ideértve a tudományos kutatás 
bizonyos területeihez való hozzájárulást is, 
a tudományos kutatás elismert etikai 
normáinak betartásával. Az adatkezelést az 
adatokat tartalmazó nyilvántartásért felelős 
közszférabeli szervezet felelőssége mellett 
kell végrehajtani, amely az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében továbbra is adatkezelő 
marad a személyes adatok tekintetében. A 
tagállamok rendelkezhetnek egy vagy több 
illetékes szervvel, amelyek a különböző 
ágazatokban járhatnak el.

–, amelyek támogatják a közszférabeli 
szervezetek védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználását 
lehetővé tevő tevékenységét. Feladataik 
között szerepelhet az adatokhoz való 
hozzáférés megadása, amennyiben az 
ágazati uniós vagy tagállami jogszabályok 
ezt előírják. Ezeknek az illetékes 
testületeknek a közszférabeli szervezeteket 
a legkorszerűbb technikákkal kell 
támogatniuk – beleértve a biztonságos 
adatfeldolgozási környezetet is–, amelyek 
az adatok elemzését az információk 
titkosságának megőrzésével teszik 
lehetővé. Az említett támogatási struktúra 
támogathatja az adattulajdonosokat a 
további felhasználáshoz való hozzájárulás 
kezelésében, ideértve a tudományos kutatás 
bizonyos területeihez való hozzájárulást is, 
a tudományos kutatás elismert etikai 
normáinak betartásával. Az adatkezelést az 
adatokat tartalmazó nyilvántartásért felelős 
közszférabeli szervezet felelőssége mellett 
kell végrehajtani, amely az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében továbbra is adatkezelő 
marad a személyes adatok tekintetében. A 
tagállamok rendelkezhetnek egy vagy több 
illetékes szervvel, amelyek a különböző 
ágazatokban járhatnak el.

Or. en

Módosítás 190
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen adatkategóriák további 
felhasználásának ösztönzése érdekében a 
tagállamoknak egyablakos információs 
pontot kell létrehozniuk, amely elsődleges 
felületként működik azon további 
felhasználók számára, akik a közszférabeli 

(21) Ezen adatkategóriák további 
felhasználásának ösztönzése érdekében a 
tagállamoknak egyablakos információs 
pontot kell létrehozniuk, amely elsődleges 
felületként működik azon további 
felhasználók számára, akik a közszférabeli 
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szervezetnek birtokában lévő említett 
adatokat kívánják további felhasználni. 
Több ágazatra kiterjedő hatókörrel kell 
rendelkeznie, és szükség esetén ki kell 
egészítenie az ágazati szintű 
intézkedéseket. Ezenkívül a tagállamoknak 
ki kell jelölniük, létre kell hozniuk olyan 
illetékes testületeket – vagy meg kell 
könnyíteniük ilyenek létrehozását –, 
amelyek támogatják a közszférabeli 
szervezetek védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználását 
lehetővé tevő tevékenységét. Feladataik 
között szerepelhet az adatokhoz való 
hozzáférés megadása, amennyiben az 
ágazati uniós vagy tagállami jogszabályok 
ezt előírják. Ezeknek az illetékes 
testületeknek a közszférabeli szervezeteket 
a legkorszerűbb technikákkal kell 
támogatniuk – beleértve a biztonságos 
adatfeldolgozási környezetet is–, amelyek 
az adatok elemzését az információk 
titkosságának megőrzésével teszik 
lehetővé. Az említett támogatási 
struktúrának támogatnia kell az 
adattulajdonosokat hozzájárulás-kezeléssel, 
ideértve a tudományos kutatás bizonyos 
területeihez való hozzájárulást is, a 
tudományos kutatás elismert etikai 
normáinak betartásával. Az adatkezelést az 
adatokat tartalmazó nyilvántartásért felelős 
közszférabeli szervezet felelőssége mellett 
kell végrehajtani, amely az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében továbbra is adatkezelő 
marad a személyes adatok tekintetében. A 
tagállamok rendelkezhetnek egy vagy több 
illetékes szervvel, amelyek a különböző 
ágazatokban járhatnak el.

szervezetnek birtokában lévő említett 
adatokat kívánják további felhasználni. 
Több ágazatra kiterjedő hatókörrel kell 
rendelkeznie, és szükség esetén ki kell 
egészítenie az ágazati szintű 
intézkedéseket. Ezenkívül a tagállamoknak 
ki kell jelölniük, létre kell hozniuk olyan 
illetékes testületeket – vagy meg kell 
könnyíteniük ilyenek létrehozását –, 
amelyek támogatják a közszférabeli 
szervezetek védett adatok bizonyos 
kategóriáinak további felhasználását 
lehetővé tevő tevékenységét. Feladataik 
között szerepelhet az adatokhoz való 
hozzáférés megadása, amennyiben az 
ágazati uniós vagy tagállami jogszabályok 
ezt előírják. Ezeknek az illetékes 
testületeknek a közszférabeli szervezeteket 
a legkorszerűbb technikákkal kell 
támogatniuk – beleértve az Unión belüli 
biztonságos adatfeldolgozási környezetet is 
–, amelyek az adatok elemzését az 
információk titkosságának megőrzésével 
teszik lehetővé. Az említett támogatási 
struktúrának támogatnia kell az 
adattulajdonosokat hozzájárulás-kezeléssel, 
ideértve a tudományos kutatás bizonyos 
területeihez való hozzájárulást is, a 
tudományos kutatás elismert etikai 
normáinak betartásával. Az adatkezelést az 
adatokat tartalmazó nyilvántartásért felelős 
közszférabeli szervezet felelőssége mellett 
kell végrehajtani, amely az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében továbbra is adatkezelő 
marad a személyes adatok tekintetében. A 
tagállamok rendelkezhetnek egy vagy több 
illetékes szervvel, amelyek a különböző 
ágazatokban járhatnak el.

Or. en

Módosítás 191
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők hozzájárulhatnak az 
adatok hatékony összevonásához, 
valamint a kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 
adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak az adatmegosztási szolgáltatások azon 
nyújtóira terjed ki, amelyek fő célja egy 
vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket –, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és mindkét 
félnek segítségnyújtás a kettő közötti 
adatvagyon-tranzakcióban. Kizárólag 
olyan szolgáltatásokra kell kiterjednie, 
amelyek célja a meg meghatározható 
számú adattulajdonos és az 
adatfelhasználó közötti közvetítés, kivéve 
azokat az adatmegosztási szolgáltatásokat, 
amelyek az adattulajdonosok és 
felhasználók zárt csoportja általi 
használatra szolgálnak. Ki kell zárni a 
felhőszolgáltatókat, valamint azokat a 
szolgáltatókat, amelyek 
adattulajdonosoktól nyernek adatokat, 
azokat összesítik, gazdagítják vagy 
átalakítják, és az így kapott adatok 
felhasználását engedélyezik az 
adatfelhasználók számára anélkül, hogy 
közvetlen kapcsolatot létesítenének az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók – 
például reklám- vagy adatközvetítők, 
adattanácsadók – között, az olyan 
adattermékek szolgáltatóit, amelyek a 

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők megkönnyíthetik a 
két- vagy többoldalú adatmegosztást. 
Annak érdekében, hogy valamennyi 
szereplő számára biztosítsák az 
adatgazdasághoz való tisztességes, 
megkülönböztetéstől mentes és átlátható 
hozzáférést, támogatni kell a semleges és 
megbízható adatközvetítők szerepét, 
akiknek az árképzése és szolgáltatási 
feltételei nem függnek attól, hogy az 
esetleges adattulajdonos vagy 
adatfelhasználó igénybe vesz-e más, 
ugyanazon vállalkozás által nyújtott 
szolgáltatásokat – többek között 
felhőalapú tárolást, elemzéseket, 
mesterséges intelligenciát vagy egyéb 
adatalapú alkalmazásokat – vagy sem. Az 
adattulajdonosoktól és az 
adatfelhasználóktól egyaránt független 
adatközvetítőknek elősegítő szerepük lehet 
az új, adatközpontú ökoszisztémák jelentős 
piaci erővel rendelkező bármely 
szereplőtől független megjelenésében, 
ugyanakkor lehetővé teszik az 
adatgazdasághoz való, 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést a 
mindenféle méretű szereplők, különösen a 
korlátozott pénzügyi, jogi vagy 
adminisztratív eszközökkel rendelkező kis 
szereplők számára. Ezek az ökoszisztémák 
kezelni tudják a piaci koncentráció 
veszélyét és az egyes szereplők és 
adatvezérelt platformszolgáltatók között a 
piaci erőviszonyok terén kialakult, az 
európai adatgazdaság versenyképességét 
fenyegető egyensúlyhiányokat. Különösen 
a gépi tanuláson alapuló alkalmazások 
piacán áll fenn annak a veszélye, hogy 
állandósul az adatpiacokat érintő piaci 
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szolgáltató által az adatokhoz hozzáadott 
értékből származó adatterméket 
nyújtanak. Ugyanakkor lehetővé kell tenni 
az adatmegosztási szolgáltatók számára, 
hogy módosításokat – például az adatok 
egyedi formátumokba átalakítását – 
hajtsanak végre a kicserélt adatokban, 
amennyiben ez javítja az adatok 
adatfelhasználó általi felhasználhatóságát, 
amennyiben az adatfelhasználó ezt kívánja. 
Ezenkívül a tartalom, különösen a szerzői 
jog által védett tartalom közvetítésére 
összpontosító szolgáltatások nem 
tartozhatnak e rendelet hatálya alá. Az 
olyan adatcsere-platformok, amelyeket 
kizárólag egy adattulajdonos használ a 
birtokában lévő adatok felhasználásának 
lehetővé tételéhez, valamint a tárgyak 
internetéhez kapcsolódó tárgyak és 
eszközök összefüggésében kifejlesztett 
azon platformok, amelyek fő célja a 
csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke 
(1) bekezdésének 53. pontja értelmében 
vett „összesítettadat-szolgáltatók”, 
valamint az (EU) 2015/2366 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv43 4. 
cikkének 19. pontja értelmében vett 
„számlainformációkat összesítő 
szolgáltatók” e rendelet alkalmazásában 
nem tekinthetők adatmegosztónak. Azokra 
a szervezetekre, amelyek tevékenységüket 
az adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 
általános érdekű célokat szolgál azáltal, 
hogy növeli az említett célokra 
rendelkezésre álló adatok mennyiségét.

koncentráció. Ez a rendelet az olyan 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtására 
terjed ki, amelyek egyik célja egy 
vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt meghatározatlan 
számú adattulajdonos, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és 
segítségnyújtás a feleknek azokban a 
tranzakcióban, amelyek során 
adathozzáférésre vagy adattovábbításra 
kerül sor közöttük, beleértve az 
adatfelhasználók által az 
adattulajdonosok részére az adatokhoz 
való hozzáférésért vagy adattovábbításért 
cserébe teljesített bármilyen fizetést vagy 
egyéb ellentételezést. Amennyiben a 
szereplők többféle, adatokkal kapcsolatos 
szolgáltatást nyújtanak, e rendelet csak az 
ilyen adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtását közvetlenül érintő 
tevékenységekre vonatkozik. E 
kötelezettség nem terjed ki azokra a 
szolgáltatásokra, amelyek az 
adattulajdonosok vagy adatfelhasználók 
zárt csoportjának szólnak, és amelyek 
célja az adatok szerződésben 
meghatározott együttműködés vagy közös 
vállalkozás keretében való cseréje. Az 
ilyen szolgáltatások közé tartozhatnak az 
olyan beszállítói kapcsolatok vagy 
ügyfélkapcsolatok, amelyek fő célja a 
csatlakoztatott tárgyak vagy eszközök 
működésének biztosítása, beleértve a 
dolgok internetéhez kapcsolódó termékek 
vagy szolgáltatások nyújtását is. Nem 
tartoznak a rendelet hatálya alá azok a 
kiegészítő technikai, jogi, pénzügyi vagy 
adminisztratív támogatást nyújtó 
szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az 
adattulajdonosok vagy az 
adatfelhasználók számára az adatcsere 
előkészítését, például az adott adatcserével 
összefüggő jogi tanácsadás, műszaki 
átalakítás vagy pénzügyi szolgáltatások 
nyújtása révén, anélkül, hogy 
adatmegosztási szolgáltatást 
nyújtanának. Ugyanakkor lehetővé kell 
tenni az adatmegosztási szolgáltatók 
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számára, hogy módosításokat – például az 
adatok egyedi formátumokba átalakítását – 
hajtsanak végre a kicserélt adatokban, 
amennyiben ez javítja az adatok 
adatfelhasználó általi felhasználhatóságát, 
amennyiben az adatfelhasználó ezt kívánja.

_________________
42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 
november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

Or. en

Módosítás 192
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők hozzájárulhatnak az 
adatok hatékony összevonásához, valamint 
a kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. Az 
adatközvetítőket kizárólag tagállami 
közszférabeli szervezetek ellenőrizhetik és 
engedélyezhetik. A különböző szereplőket 
összekötő szolgáltatásokat kínáló 
adatközvetítők hozzájárulhatnak az adatok 
hatékony összevonásához, valamint a 
kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
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adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak az adatmegosztási szolgáltatások azon 
nyújtóira terjed ki, amelyek fő célja egy 
vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket –, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és mindkét 
félnek segítségnyújtás a kettő közötti 
adatvagyon-tranzakcióban. Kizárólag olyan 
szolgáltatásokra kell kiterjednie, amelyek 
célja a meg meghatározható számú 
adattulajdonos és az adatfelhasználó 
közötti közvetítés, kivéve azokat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat, amelyek 
az adattulajdonosok és felhasználók zárt 
csoportja általi használatra szolgálnak. Ki 
kell zárni a felhőszolgáltatókat, valamint 
azokat a szolgáltatókat, amelyek 
adattulajdonosoktól nyernek adatokat, 
azokat összesítik, gazdagítják vagy 
átalakítják, és az így kapott adatok 
felhasználását engedélyezik az 
adatfelhasználók számára anélkül, hogy 
közvetlen kapcsolatot létesítenének az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók – 
például reklám- vagy adatközvetítők, 
adattanácsadók – között, az olyan 
adattermékek szolgáltatóit, amelyek a 
szolgáltató által az adatokhoz hozzáadott 
értékből származó adatterméket nyújtanak. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni az 
adatmegosztási szolgáltatók számára, hogy 
módosításokat – például az adatok egyedi 
formátumokba átalakítását – hajtsanak 
végre a kicserélt adatokban, amennyiben ez 
javítja az adatok adatfelhasználó általi 
felhasználhatóságát, amennyiben az 
adatfelhasználó ezt kívánja. Ezenkívül a 
tartalom, különösen a szerzői jog által 
védett tartalom közvetítésére összpontosító 
szolgáltatások nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. Az olyan adatcsere-platformok, 
amelyeket kizárólag egy adattulajdonos 
használ a birtokában lévő adatok 
felhasználásának lehetővé tételéhez, 
valamint a tárgyak internetéhez kapcsolódó 

és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 
adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak az adatmegosztási szolgáltatások azon 
nyújtóira terjed ki, amelyek fő célja egy 
vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket –, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és mindkét 
félnek segítségnyújtás a kettő közötti 
adatvagyon-tranzakcióban. Kizárólag olyan 
szolgáltatásokra kell kiterjednie, amelyek 
célja a meg meghatározható számú 
adattulajdonos és az adatfelhasználó 
közötti közvetítés, kivéve azokat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat, amelyek 
az adattulajdonosok és felhasználók zárt 
csoportja általi használatra szolgálnak. Ki 
kell zárni a felhőszolgáltatókat, valamint 
azokat a szolgáltatókat, amelyek 
adattulajdonosoktól nyernek adatokat, 
azokat összesítik, gazdagítják vagy 
átalakítják, és az így kapott adatok 
felhasználását engedélyezik az 
adatfelhasználók számára anélkül, hogy 
közvetlen kapcsolatot létesítenének az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók – 
például reklám- vagy adatközvetítők, 
adattanácsadók – között, az olyan 
adattermékek szolgáltatóit, amelyek a 
szolgáltató által az adatokhoz hozzáadott 
értékből származó adatterméket nyújtanak. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni az 
adatmegosztási szolgáltatók számára, hogy 
módosításokat – például az adatok egyedi 
formátumokba átalakítását – hajtsanak 
végre a kicserélt adatokban, amennyiben ez 
javítja az adatok adatfelhasználó általi 
felhasználhatóságát, amennyiben az 
adatfelhasználó ezt kívánja, illetve 
amennyiben javítja a digitális platformok 
interoperabilitását. Ezenkívül a tartalom, 
különösen a szerzői jog által védett 
tartalom közvetítésére összpontosító 
szolgáltatások nem tartozhatnak e rendelet 



AM\1229984HU.docx 107/197 PE691.449v01-00

HU

tárgyak és eszközök összefüggésében 
kifejlesztett azon platformok, amelyek fő 
célja a csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke (1) 
bekezdésének 53. pontja értelmében vett 
„összesítettadat-szolgáltatók”, valamint az 
(EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 4. cikkének 19. pontja 
értelmében vett „számlainformációkat 
összesítő szolgáltatók” e rendelet 
alkalmazásában nem tekinthetők 
adatmegosztónak. Azokra a szervezetekre, 
amelyek tevékenységüket az 
adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 
általános érdekű célokat szolgál azáltal, 
hogy növeli az említett célokra 
rendelkezésre álló adatok mennyiségét.

hatálya alá. Az olyan adatcsere-platformok, 
amelyeket kizárólag egy adattulajdonos 
használ a birtokában lévő adatok 
felhasználásának lehetővé tételéhez, 
valamint a tárgyak internetéhez kapcsolódó 
tárgyak és eszközök összefüggésében 
kifejlesztett azon platformok, amelyek fő 
célja a csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke (1) 
bekezdésének 53. pontja értelmében vett 
„összesítettadat-szolgáltatók”, valamint az 
(EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 4. cikkének 19. pontja 
értelmében vett „számlainformációkat 
összesítő szolgáltatók” e rendelet 
alkalmazásában nem tekinthetők 
adatmegosztónak. Azokra a szervezetekre, 
amelyek tevékenységüket az 
adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 
általános érdekű célokat szolgál azáltal, 
hogy növeli az említett célokra 
rendelkezésre álló adatok mennyiségét.

_________________ _________________
42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 
november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 
november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.
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Or. en

Módosítás 193
Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők hozzájárulhatnak az 
adatok hatékony összevonásához, valamint 
a kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 
adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak az adatmegosztási szolgáltatások 
azon nyújtóira terjed ki, amelyek fő célja 
egy vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket –, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és mindkét 
félnek segítségnyújtás a kettő közötti 
adatvagyon-tranzakcióban. Kizárólag olyan 
szolgáltatásokra kell kiterjednie, amelyek 
célja a meg meghatározható számú 
adattulajdonos és az adatfelhasználó 
közötti közvetítés, kivéve azokat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat, amelyek 
az adattulajdonosok és felhasználók zárt 
csoportja általi használatra szolgálnak. Ki 
kell zárni a felhőszolgáltatókat, valamint 
azokat a szolgáltatókat, amelyek 
adattulajdonosoktól nyernek adatokat, 
azokat összesítik, gazdagítják vagy 

(22) Az adatközvetítők (az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtói) 
várhatóan kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők hozzájárulhatnak az 
adatok hatékony összevonásához, valamint 
a kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 
adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak azon adatközvetítőkre terjed ki, 
amelyek fő célja egy vállalkozás 
létrehozása, jogi és potenciálisan technikai 
kapcsolat kialakítása az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket – és a potenciális 
adatfelhasználók között, és amelyek 
mindkét félnek segítséget nyújtanak a 
kettő közötti adatvagyon-tranzakcióban. 
Kizárólag olyan szolgáltatásokra kell 
kiterjednie, amelyek célja a nem 
meghatározható számú adattulajdonos és 
az adatfelhasználó közötti közvetítés, 
kivéve azokat az adatmegosztási 
szolgáltatásokat, amelyeket több jogi 
személy együttesen fejleszt ki egy 
specifikus együttműködés vagy közös 
vállalkozás keretében történő 
adatmegosztás céljára, beleértve a dolgok 
internetéhez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások nyújtását. Ki kell zárni a 
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átalakítják, és az így kapott adatok 
felhasználását engedélyezik az 
adatfelhasználók számára anélkül, hogy 
közvetlen kapcsolatot létesítenének az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók – 
például reklám- vagy adatközvetítők, 
adattanácsadók – között, az olyan 
adattermékek szolgáltatóit, amelyek a 
szolgáltató által az adatokhoz hozzáadott 
értékből származó adatterméket nyújtanak. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni az 
adatmegosztási szolgáltatók számára, hogy 
módosításokat – például az adatok egyedi 
formátumokba átalakítását – hajtsanak 
végre a kicserélt adatokban, amennyiben 
ez javítja az adatok adatfelhasználó általi 
felhasználhatóságát, amennyiben az 
adatfelhasználó ezt kívánja. Ezenkívül a 
tartalom, különösen a szerzői jog által 
védett tartalom közvetítésére összpontosító 
szolgáltatások nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. Az olyan adatcsere-platformok, 
amelyeket kizárólag egy adattulajdonos 
használ a birtokában lévő adatok 
felhasználásának lehetővé tételéhez, 
valamint a tárgyak internetéhez kapcsolódó 
tárgyak és eszközök összefüggésében 
kifejlesztett azon platformok, amelyek fő 
célja a csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke (1) 
bekezdésének 53. pontja értelmében vett 
„összesítettadat-szolgáltatók”, valamint az 
(EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 4. cikkének 19. pontja 
értelmében vett „számlainformációkat 
összesítő szolgáltatók” e rendelet 
alkalmazásában nem tekinthetők 
adatmegosztónak. Azokra a szervezetekre, 
amelyek tevékenységüket az 
adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 

felhőinfrastruktúra-szolgáltatókat, 
valamint azokat a szolgáltatókat, amelyek 
adattulajdonosoktól nyernek adatokat, 
azokat összesítik, gazdagítják vagy 
átalakítják, és az így kapott adatok 
felhasználását engedélyezik az 
adatfelhasználók számára anélkül, hogy 
közvetlen kapcsolatot létesítenének az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók – 
például reklám- vagy adatközvetítők, 
adattanácsadók – között, az olyan 
adattermékek szolgáltatóit, amelyek a 
szolgáltató által az adatokhoz hozzáadott 
értékből származó adatterméket nyújtanak. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni az 
adatközvetítők számára, hogy 
módosításokat – például az adatok egyedi 
formátumokba átalakítását – hajtsanak 
végre a kicserélt adatokban, hogy javítsák 
az adatok adatfelhasználó általi 
felhasználhatóságát, amennyiben az 
adatfelhasználó ezt kívánja, vagy hogy 
javítsák a platformok interoperabilitását. 
Ezenkívül a tartalom, különösen a szerzői 
jog által védett tartalom közvetítésére 
összpontosító szolgáltatások nem 
tartozhatnak e rendelet hatálya alá. Az 
olyan adatcsere-platformok, amelyeket 
kizárólag egy adattulajdonos használ a 
birtokában lévő adatok felhasználásának 
lehetővé tételéhez, valamint a tárgyak 
internetéhez kapcsolódó tárgyak és 
eszközök összefüggésében kifejlesztett 
azon platformok, amelyek fő célja a 
csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke (1) 
bekezdésének 53. pontja értelmében vett 
„összesítettadat-szolgáltatók”, valamint az 
(EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 4. cikkének 19. pontja 
értelmében vett „számlainformációkat 
összesítő szolgáltatók” e rendelet 
alkalmazásában nem tekinthetők 
adatközvetítőknek. Azokra a szervezetekre, 
amelyek tevékenységüket az 
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általános érdekű célokat szolgál azáltal, 
hogy növeli az említett célokra 
rendelkezésre álló adatok mennyiségét.

adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 
általános érdekű célokat szolgál azáltal, 
hogy növeli az említett célokra 
rendelkezésre álló adatok mennyiségét.

_________________
42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).
43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2015/2366 irányelve (2015. november 25.) 
a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről, HL L 337., 
2015.12.23., 35. o.

Or. it

Módosítás 194
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők hozzájárulhatnak az 
adatok hatékony összevonásához, valamint 

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, különösen az önkéntes 
adatmegosztási gyakorlatok, illetve az 
uniós vagy nemzeti jog által 
meghatározott adatmegosztási 
megállapodások támogatásában. Ezek a 
jelentős mennyiségű releváns adat 
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a kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 
adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak az adatmegosztási szolgáltatások azon 
nyújtóira terjed ki, amelyek fő célja egy 
vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket –, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és mindkét 
félnek segítségnyújtás a kettő közötti 
adatvagyon-tranzakcióban. Kizárólag olyan 
szolgáltatásokra kell kiterjednie, amelyek 
célja a meg meghatározható számú 
adattulajdonos és az adatfelhasználó 
közötti közvetítés, kivéve azokat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat, amelyek 
az adattulajdonosok és felhasználók zárt 
csoportja általi használatra szolgálnak. Ki 
kell zárni a felhőszolgáltatókat, valamint 
azokat a szolgáltatókat, amelyek 
adattulajdonosoktól nyernek adatokat, 
azokat összesítik, gazdagítják vagy 
átalakítják, és az így kapott adatok 
felhasználását engedélyezik az 
adatfelhasználók számára anélkül, hogy 
közvetlen kapcsolatot létesítenének az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók – 
például reklám- vagy adatközvetítők, 
adattanácsadók – között, az olyan 
adattermékek szolgáltatóit, amelyek a 
szolgáltató által az adatokhoz hozzáadott 
értékből származó adatterméket 
nyújtanak. Ugyanakkor lehetővé kell tenni 
az adatmegosztási szolgáltatók számára, 
hogy módosításokat – például az adatok 
egyedi formátumokba átalakítását – 
hajtsanak végre a kicserélt adatokban, 
amennyiben ez javítja az adatok 
adatfelhasználó általi felhasználhatóságát, 
amennyiben az adatfelhasználó ezt kívánja. 
Ezenkívül a tartalom, különösen a szerzői 
jog által védett tartalom közvetítésére 
összpontosító szolgáltatások nem 

összesítését és cseréjét megkönnyítő 
eszközzé válhatnak. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők hozzájárulhatnak az 
adatok hatékony összevonásához, valamint 
a kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 
adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak az adatmegosztási szolgáltatások azon 
nyújtóira terjed ki, amelyek fő célja egy 
vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket –, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és mindkét 
félnek segítségnyújtás a kettő közötti 
adatvagyon-tranzakcióban. Kizárólag olyan 
szolgáltatásokra kell kiterjednie, amelyek 
célja a meg meghatározható számú 
adattulajdonos és az adatfelhasználó 
közötti közvetítés, kivéve azokat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat, amelyek 
az adattulajdonosok és felhasználók zárt 
csoportja általi használatra szolgálnak. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni az 
adatmegosztási szolgáltatók számára, hogy 
módosításokat – például az adatok egyedi 
formátumokba átalakítását – hajtsanak 
végre a kicserélt adatokban, amennyiben ez 
javítja az adatok adatfelhasználó általi 
felhasználhatóságát, amennyiben az 
adatfelhasználó ezt kívánja. Ezenkívül a 
tartalom, különösen a szerzői jog által 
védett tartalom közvetítésére összpontosító 
szolgáltatások nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. Ki kell zárni azokat a 
közvetítési szolgáltatásokat, amelyeket 
több jogi személy együttesen fejleszt ki 
konkrét együttműködés vagy közös 
vállalkozás keretében történő 
adatmegosztás céljára, beleértve a dolgok 
internetéhez kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások nyújtását. Az olyan 
adatcsere-platformok, amelyeket kizárólag 
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tartozhatnak e rendelet hatálya alá. Az 
olyan adatcsere-platformok, amelyeket 
kizárólag egy adattulajdonos használ a 
birtokában lévő adatok felhasználásának 
lehetővé tételéhez, valamint a tárgyak 
internetéhez kapcsolódó tárgyak és 
eszközök összefüggésében kifejlesztett 
azon platformok, amelyek fő célja a 
csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke (1) 
bekezdésének 53. pontja értelmében vett 
„összesítettadat-szolgáltatók”, valamint az 
(EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 4. cikkének 19. pontja 
értelmében vett „számlainformációkat 
összesítő szolgáltatók” e rendelet 
alkalmazásában nem tekinthetők 
adatmegosztónak. Azokra a szervezetekre, 
amelyek tevékenységüket az 
adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 
általános érdekű célokat szolgál azáltal, 
hogy növeli az említett célokra 
rendelkezésre álló adatok mennyiségét.

egy adattulajdonos használ a birtokában 
lévő adatok felhasználásának lehetővé 
tételéhez, valamint a tárgyak internetéhez 
kapcsolódó tárgyak és eszközök 
összefüggésében kifejlesztett azon 
platformok, amelyek fő célja a 
csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke (1) 
bekezdésének 53. pontja értelmében vett 
„összesítettadat-szolgáltatók”, valamint az 
(EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 4. cikkének 19. pontja 
értelmében vett „számlainformációkat 
összesítő szolgáltatók” e rendelet 
alkalmazásában nem tekinthetők 
adatmegosztónak. Azokra a szervezetekre, 
amelyek tevékenységüket az 
adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 
közérdekű célokat szolgál azáltal, hogy 
növeli az említett célokra rendelkezésre 
álló adatok mennyiségét.

_________________ _________________
42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 
november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 
november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.
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Indokolás

Az „általános érdekű” kifejezés helyébe az egész szövegben a „közérdekű” kifejezés lép. Az 
„általános érdekű” kifejezés helyett a „közérdekű” kifejezés használata révén az 
adatkormányzási rendelet nyelvezetét az általános adatvédelmi rendelet kialakult 
rendszeréhez igazítja.

Módosítás 195
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők hozzájárulhatnak az 
adatok hatékony összevonásához, valamint 
a kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 
adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak az adatmegosztási szolgáltatások azon 
nyújtóira terjed ki, amelyek fő célja egy 
vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket –, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és mindkét 
félnek segítségnyújtás a kettő közötti 
adatvagyon-tranzakcióban. Kizárólag olyan 
szolgáltatásokra kell kiterjednie, amelyek 
célja a meg meghatározható számú 
adattulajdonos és az adatfelhasználó 

(22) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói (adatközvetítők) várhatóan 
kulcsszerepet töltenek be az 
adatgazdaságban, a jelentős mennyiségű 
releváns adat összesítését és cseréjét 
megkönnyítő eszközként. A különböző 
szereplőket összekötő szolgáltatásokat 
kínáló adatközvetítők hozzájárulhatnak az 
adatok hatékony összevonásához, valamint 
a kétoldalú adatmegosztás 
megkönnyítéséhez. Az adattulajdonosoktól 
és az adatfelhasználóktól egyaránt 
független szakosodott adatközvetítőknek 
elősegítő szerepük lehet az új, 
adatközpontú ökoszisztémák jelentős piaci 
erővel rendelkező bármely szereplőtől 
független megjelenésében. Ez a rendelet 
csak az adatmegosztási szolgáltatások azon 
nyújtóira terjed ki, amelyek fő célja egy 
vállalkozás létrehozása, jogi és 
potenciálisan technikai kapcsolat 
kialakítása egyrészt az adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket –, másrészt a 
potenciális felhasználók között, és mindkét 
félnek segítségnyújtás a kettő közötti 
adatvagyon-tranzakcióban. Kizárólag olyan 
szolgáltatásokra kell kiterjednie, amelyek 
célja a meg meghatározható számú 
adattulajdonos és az adatfelhasználó 
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közötti közvetítés, kivéve azokat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat, amelyek 
az adattulajdonosok és felhasználók zárt 
csoportja általi használatra szolgálnak. Ki 
kell zárni a felhőszolgáltatókat, valamint 
azokat a szolgáltatókat, amelyek 
adattulajdonosoktól nyernek adatokat, 
azokat összesítik, gazdagítják vagy 
átalakítják, és az így kapott adatok 
felhasználását engedélyezik az 
adatfelhasználók számára anélkül, hogy 
közvetlen kapcsolatot létesítenének az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók – 
például reklám- vagy adatközvetítők, 
adattanácsadók – között, az olyan 
adattermékek szolgáltatóit, amelyek a 
szolgáltató által az adatokhoz hozzáadott 
értékből származó adatterméket nyújtanak. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni az 
adatmegosztási szolgáltatók számára, hogy 
módosításokat – például az adatok egyedi 
formátumokba átalakítását – hajtsanak 
végre a kicserélt adatokban, amennyiben ez 
javítja az adatok adatfelhasználó általi 
felhasználhatóságát, amennyiben az 
adatfelhasználó ezt kívánja. Ezenkívül a 
tartalom, különösen a szerzői jog által 
védett tartalom közvetítésére összpontosító 
szolgáltatások nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. Az olyan adatcsere-platformok, 
amelyeket kizárólag egy adattulajdonos 
használ a birtokában lévő adatok 
felhasználásának lehetővé tételéhez, 
valamint a tárgyak internetéhez kapcsolódó 
tárgyak és eszközök összefüggésében 
kifejlesztett azon platformok, amelyek fő 
célja a csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke (1) 
bekezdésének 53. pontja értelmében vett 
„összesítettadat-szolgáltatók”, valamint az 
(EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 4. cikkének 19. pontja 
értelmében vett „számlainformációkat 
összesítő szolgáltatók” e rendelet 
alkalmazásában nem tekinthetők 

közötti közvetítés, kivéve azokat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat, amelyek 
az adattulajdonosok és felhasználók zárt 
csoportja általi használatra szolgálnak. Ide 
kell sorolni a felhőszolgáltatókat, valamint 
azokat a szolgáltatókat, amelyek 
adattulajdonosoktól nyernek adatokat, 
azokat összesítik, gazdagítják vagy 
átalakítják, és az így kapott adatok 
felhasználását engedélyezik az 
adatfelhasználók számára anélkül, hogy 
közvetlen kapcsolatot létesítenének az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók – 
például reklám- vagy adatközvetítők, 
adattanácsadók – között, az olyan 
adattermékek szolgáltatóit, amelyek a 
szolgáltató által az adatokhoz hozzáadott 
értékből származó adatterméket nyújtanak. 
Ugyanakkor lehetővé kell tenni az 
adatmegosztási szolgáltatók számára, hogy 
módosításokat – például az adatok egyedi 
formátumokba átalakítását – hajtsanak 
végre a kicserélt adatokban, amennyiben ez 
javítja az adatok adatfelhasználó általi 
felhasználhatóságát, amennyiben az 
adatfelhasználó ezt kívánja. Ezenkívül a 
tartalom, különösen a szerzői jog által 
védett tartalom közvetítésére összpontosító 
szolgáltatások nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. Az olyan adatcsere-platformok, 
amelyeket kizárólag egy adattulajdonos 
használ a birtokában lévő adatok 
felhasználásának lehetővé tételéhez, 
valamint a tárgyak internetéhez kapcsolódó 
tárgyak és eszközök összefüggésében 
kifejlesztett azon platformok, amelyek fő 
célja a csatlakoztatott tárgy vagy eszköz 
funkcionalitásának hozzáadott értékű 
szolgáltatások lehetővé tételéhez történő 
biztosítása, nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá. A 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 4. cikke (1) 
bekezdésének 53. pontja értelmében vett 
„összesítettadat-szolgáltatók”, valamint az 
(EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 4. cikkének 19. pontja 
értelmében vett „számlainformációkat 
összesítő szolgáltatók” e rendelet 
alkalmazásában nem tekinthetők 
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adatmegosztónak. Azokra a szervezetekre, 
amelyek tevékenységüket az 
adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 
általános érdekű célokat szolgál azáltal, 
hogy növeli az említett célokra 
rendelkezésre álló adatok mennyiségét.

adatmegosztónak. Azokra a szervezetekre, 
amelyek tevékenységüket az 
adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok felhasználásának 
megkönnyítésére korlátozzák, és amelyek 
nonprofit alapon működnek, nem 
tartozhatnak e rendelet III. fejezetének 
hatálya alá, mivel ez a tevékenység 
általános érdekű célokat szolgál azáltal, 
hogy növeli az említett célokra 
rendelkezésre álló adatok mennyiségét.

_________________ _________________
42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 
november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 
november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 
2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 
az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről.

Or. en

Módosítás 196
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Adatközvetítő szolgáltatásokat az e 
rendelet szabályainak teljes mértékben 
megfelelő közintézmények, például 
városok és önkormányzatok is 
létrehozhatnak. A városok hatalmas 
mennyiségű adatot gyűjtenek polgáraikról 
és szolgáltatásaik igénybe vevőiről. Ezen 
adatok jobb felhasználása a városok és a 
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szolgáltatásaik igénybe vevői számára 
egyaránt előnyökkel járhat annak 
köszönhetően, hogy javul az adatok 
átjárhatósága, valamint a „MyData” 
elveinek alkalmazása révén biztosítható az 
egyének számára a személyes adatok jobb 
kezelése. Ezek a szolgáltatások 
megkönnyíthetik mind a közadatok, mind 
pedig maguk az egyének vagy harmadik 
felek által szolgáltatott adatok átadását. E 
szolgáltatásoknak maradéktalanul meg 
kell felelniük a hatályos jogszabályoknak 
és különösen az (EU) 2016/679 
rendeletnek (általános adatvédelmi 
rendelet).

Or. en

Módosítás 197
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az adatközvetítők egy 
meghatározott kategóriája magában 
foglalja az adatmegosztási szolgáltatások 
azon nyújtóit, akik szolgáltatásaikat az 
(EU) 2016/679 rendelet értelmében vett 
érintetteknek kínálják. Az említett 
szolgáltatók kizárólag a személyes 
adatokra összpontosítanak, és igyekeznek 
fokozni az egyének önrendelkezését és a 
rájuk vonatkozó adatok feletti ellenőrzését. 
Segítenék az egyéneket az (EU) 2016/679 
rendelet szerinti jogaik gyakorlásában, 
különös tekintettel az adatkezeléshez való 
hozzájárulásuk kezelésére, a saját 
adataikhoz való hozzáférés jogára, a 
pontatlan személyes adatok 
helyesbítéséhez, a törléshez vagy az 
elfelejtéshez való jogra, a feldolgozás 
korlátozásának jogára és az adatok 
hordozhatóságához való jogra, amely 

(23) Az adatközvetítők egy 
meghatározott kategóriája magában 
foglalja az adatmegosztási szolgáltatások 
azon nyújtóit, akik szolgáltatásaikat az 
(EU) 2016/679 rendelet értelmében vett 
érintetteknek kínálják. Az említett 
szolgáltatók kizárólag a személyes 
adatokra összpontosítanak, és igyekeznek 
fokozni az egyének önrendelkezését és a 
rájuk vonatkozó adatok feletti ellenőrzését. 
Segítenék az egyéneket az (EU) 2016/679 
rendelet szerinti jogaik gyakorlásában, 
különös tekintettel az adatkezeléshez való 
hozzájárulásuk kezelésére, a saját 
adataikhoz való hozzáférés jogára, a 
pontatlan személyes adatok 
helyesbítéséhez, a törléshez vagy az 
elfelejtéshez való jogra, a hozzájárulás 
visszavonásához való jogra, a feldolgozás 
korlátozásának jogára és az adatok 
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lehetővé teszi az érintettek számára, hogy 
személyes adataikat az egyik adatkezelőtől 
a másikhoz vigyék. Ebben az 
összefüggésben fontos, hogy üzleti 
modelljük biztosítsa, hogy ne legyenek 
olyan rosszul illesztett ösztönzők, amelyek 
arra ösztönzik az egyéneket, hogy több 
adatot bocsássanak rendelkezésre 
feldolgozásra, mint ami az egyén saját 
érdekében áll. Ez magában foglalhatja az 
egyéneknek történő tanácsadást arról, hogy 
adataik milyen felhasználását engedhetik 
meg, valamint az adatfelhasználók 
átvilágítását azt megelőzően, hogy lehetővé 
tennék számukra az érintettekkel való 
kapcsolatfelvételt, a csalárd gyakorlatok 
elkerülése érdekében. Bizonyos 
helyzetekben kívánatos lehet a valós 
adatok egyeztetése a személyes adatok 
tárhelyén vagy a „személyesadat-téren” 
belül, hogy a feldolgozás ezen a téren belül 
történhessen a személyes adatok harmadik 
személyeknek való továbbítása nélkül, a 
személyes adatok és a magánélet 
védelmének maximalizálása érdekében.

hordozhatóságához való jogra, amely 
lehetővé teszi az érintettek számára, hogy 
személyes adataikat az egyik adatkezelőtől 
a másikhoz vigyék. Ebben az 
összefüggésben fontos, hogy üzleti 
modelljük biztosítsa, hogy ne legyenek 
olyan rosszul illesztett ösztönzők, amelyek 
arra ösztönzik az egyéneket, hogy több 
adatot bocsássanak rendelkezésre 
feldolgozásra, mint ami az egyén saját 
érdekében áll. Ez magában foglalhatja az 
egyéneknek történő tanácsadást arról, hogy 
adataik milyen felhasználását engedhetik 
meg, valamint az adatfelhasználók 
átvilágítását azt megelőzően, hogy lehetővé 
tennék számukra az érintettekkel való 
kapcsolatfelvételt, a csalárd gyakorlatok 
elkerülése érdekében. Bizonyos 
helyzetekben kívánatos lehet a valós 
adatok egyeztetése a személyes adatok 
tárhelyén vagy a „személyesadat-téren” 
belül, hogy a feldolgozás ezen a téren belül 
történhessen a személyes adatok harmadik 
személyeknek való továbbítása nélkül, a 
személyes adatok és a magánélet 
védelmének maximalizálása érdekében.

Or. en

Módosítás 198
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az adatközvetítők egy 
meghatározott kategóriája magában 
foglalja az adatmegosztási szolgáltatások 
azon nyújtóit, akik szolgáltatásaikat az 
(EU) 2016/679 rendelet értelmében vett 
érintetteknek kínálják. Az említett 
szolgáltatók kizárólag a személyes 
adatokra összpontosítanak, és igyekeznek 

(A magyar változatot nem érinti.)
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fokozni az egyének önrendelkezését és a 
rájuk vonatkozó adatok feletti ellenőrzését. 
Segítenék az egyéneket az (EU) 2016/679 
rendelet szerinti jogaik gyakorlásában, 
különös tekintettel az adatkezeléshez való 
hozzájárulásuk kezelésére, a saját 
adataikhoz való hozzáférés jogára, a 
pontatlan személyes adatok 
helyesbítéséhez, a törléshez vagy az 
elfelejtéshez való jogra, a feldolgozás 
korlátozásának jogára és az adatok 
hordozhatóságához való jogra, amely 
lehetővé teszi az érintettek számára, hogy 
személyes adataikat az egyik adatkezelőtől 
a másikhoz vigyék. Ebben az 
összefüggésben fontos, hogy üzleti 
modelljük biztosítsa, hogy ne legyenek 
olyan rosszul illesztett ösztönzők, amelyek 
arra ösztönzik az egyéneket, hogy több 
adatot bocsássanak rendelkezésre 
feldolgozásra, mint ami az egyén saját 
érdekében áll. Ez magában foglalhatja az 
egyéneknek történő tanácsadást arról, hogy 
adataik milyen felhasználását engedhetik 
meg, valamint az adatfelhasználók 
átvilágítását azt megelőzően, hogy lehetővé 
tennék számukra az érintettekkel való 
kapcsolatfelvételt, a csalárd gyakorlatok 
elkerülése érdekében. Bizonyos 
helyzetekben kívánatos lehet a valós 
adatok egyeztetése a személyes adatok 
tárhelyén vagy a „személyesadat-téren” 
belül, hogy a feldolgozás ezen a téren belül 
történhessen a személyes adatok harmadik 
személyeknek való továbbítása nélkül, a 
személyes adatok és a magánélet 
védelmének maximalizálása érdekében.

Or. en

Módosítás 199
Patrizia Toia, Franco Roberti

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó feltételeit befolyásolják vagy 
esetlegesen rendezzék a csoport tagjai 
között az adatok felhasználásának 
módjával kapcsolatos vitákat, amikor az 
említett adatok az adott csoporton belül 
több érintettre vonatkoznak. Ebben az 
összefüggésben fontos tudomásul venni, 
hogy az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
jogokat csak az egyes egyén gyakorolhatja, 
és azok nem ruházhatók át 
adatszövetkezetre és erre megbízás sem 
adható. Az adatszövetkezetek hasznos 
eszközöket nyújthatnak az egyszemélyes 
vállalatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára is, amelyek 
adatmegosztással kapcsolatos ismeretek 
szempontjából gyakran az egyénekhez 
hasonlíthatók.

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó feltételeit befolyásolják vagy 
esetlegesen rendezzék a csoport tagjai 
között az adatok felhasználásának 
módjával kapcsolatos vitákat, amikor az 
említett adatok az adott csoporton belül 
több érintettre vonatkoznak. Ebben az 
összefüggésben fontos tudomásul venni, 
hogy az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
jogokat csak az egyes egyén gyakorolhatja, 
és azok nem ruházhatók át 
adatszövetkezetre és erre megbízás sem 
adható. Az adatszövetkezetek hasznos 
eszközöket nyújthatnak az egyszemélyes 
vállalatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, köztük a szociális 
vállalkozások számára is, amelyek 
adatmegosztással kapcsolatos ismeretek 
szempontjából gyakran az egyénekhez 
hasonlíthatók. Ennek megfelelően az 
adatközvetítési, adatcsere- és 
adatmegosztási tevékenységek működési 
mechanizmusaként ösztönözni kell az 
ilyen szövetkezetek létrehozását, amely 
mechanizmus biztosíthatja a valóban 
megosztott, részvételen alapuló 
kormányzást, ugyanakkor fokozza a 
bizalmat az érintett szereplők körében.

Or. en

Módosítás 200
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés



PE691.449v01-00 120/197 AM\1229984HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó feltételeit befolyásolják vagy 
esetlegesen rendezzék a csoport tagjai 
között az adatok felhasználásának 
módjával kapcsolatos vitákat, amikor az 
említett adatok az adott csoporton belül 
több érintettre vonatkoznak. Ebben az 
összefüggésben fontos tudomásul venni, 
hogy az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
jogokat csak az egyes egyén gyakorolhatja, 
és azok nem ruházhatók át 
adatszövetkezetre és erre megbízás sem 
adható. Az adatszövetkezetek hasznos 
eszközöket nyújthatnak az egyszemélyes 
vállalatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára is, amelyek 
adatmegosztással kapcsolatos ismeretek 
szempontjából gyakran az egyénekhez 
hasonlíthatók.

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó feltételeit befolyásolják vagy 
esetlegesen rendezzék a csoport tagjai 
között az adatok felhasználásának 
módjával kapcsolatos vitákat, amikor az 
említett adatok az adott csoporton belül 
több érintettre vonatkoznak. Ebben az 
összefüggésben fontos tudomásul venni, 
hogy az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
jogokat csak az egyes egyén gyakorolhatja, 
és azok nem ruházhatók át 
adatszövetkezetre és erre megbízás sem 
adható. Az adatszövetkezetek hasznos 
eszközöket nyújthatnak az egyszemélyes 
vállalatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára is, amelyek 
adatmegosztással kapcsolatos ismeretek 
szempontjából gyakran az egyénekhez 
hasonlíthatók. A szövetkezetek – amelyek 
tagjaik adatait gazdasági, szociális és 
kulturális céljaik megvalósítása érdekében 
tárolják – a társult tagjaik kérésére és 
beleegyező nyilatkozatával 
„adatszövetkezetként” azonosíthatók.

Or. en

Módosítás 201
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a kifejezett és tájékozott 
döntések meghozatalában az 
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való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó feltételeit befolyásolják vagy 
esetlegesen rendezzék a csoport tagjai 
között az adatok felhasználásának 
módjával kapcsolatos vitákat, amikor az 
említett adatok az adott csoporton belül 
több érintettre vonatkoznak. Ebben az 
összefüggésben fontos tudomásul venni, 
hogy az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
jogokat csak az egyes egyén 
gyakorolhatja, és azok nem ruházhatók át 
adatszövetkezetre és erre megbízás sem 
adható. Az adatszövetkezetek hasznos 
eszközöket nyújthatnak az egyszemélyes 
vállalatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára is, amelyek 
adatmegosztással kapcsolatos ismeretek 
szempontjából gyakran az egyénekhez 
hasonlíthatók.

adatfelhasználáshoz való hozzájárulás 
előtt, az adatfelhasználói szervezetek 
adatfelhasználáshoz kapcsolódó feltételeit 
befolyásolják vagy esetlegesen rendezzék a 
csoport tagjai között az adatok 
felhasználásának módjával kapcsolatos 
vitákat, amikor az említett adatok az adott 
csoporton belül több érintettre 
vonatkoznak. Az adatjogosultak 
felhatalmazhatják a közvetítő 
szolgáltatást, hogy a nevükben gyakorolja 
az adatjogokat, azonban a 9. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontja szerinti 
adatmegosztási szolgáltatások csak az 
érintettektől kaphatnak visszavonható 
megbízást arra, hogy az (EU) 2016/679 
rendelet szerinti jogukat gyakorolják. Az 
adatszövetkezetek hasznos eszközöket 
nyújthatnak az egyszemélyes vállalatok, a 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára 
is, amelyek adatmegosztással kapcsolatos 
ismeretek szempontjából gyakran az 
egyénekhez hasonlíthatók.

Or. en

Módosítás 202
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó feltételeit befolyásolják vagy 
esetlegesen rendezzék a csoport tagjai 
között az adatok felhasználásának 
módjával kapcsolatos vitákat, amikor az 
említett adatok az adott csoporton belül 
több érintettre vonatkoznak. Ebben az 
összefüggésben fontos tudomásul venni, 

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó feltételeit befolyásolják vagy 
esetlegesen rendezzék a csoport tagjai 
között az adatok felhasználásának 
módjával kapcsolatos vitákat, amikor az 
említett adatok az adott csoporton belül 
több érintettre vonatkoznak. Ebben az 
összefüggésben fontos tudomásul venni, 
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hogy az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
jogokat csak az egyes egyén gyakorolhatja, 
és azok nem ruházhatók át 
adatszövetkezetre és erre megbízás sem 
adható. Az adatszövetkezetek hasznos 
eszközöket nyújthatnak az egyszemélyes 
vállalatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára is, amelyek 
adatmegosztással kapcsolatos ismeretek 
szempontjából gyakran az egyénekhez 
hasonlíthatók.

hogy az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
jogokat csak az egyes egyén gyakorolhatja, 
és azok nem ruházhatók át 
adatszövetkezetre és erre megbízás sem 
adható. Az adatszövetkezetek hasznos 
eszközöket nyújthatnak az egyszemélyes 
vállalatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára is – 
különösen az agrár-élelmiszeripari 
ágazatban –, amelyek adatmegosztással 
kapcsolatos ismeretek szempontjából 
gyakran az egyénekhez hasonlíthatók.

Or. en

Módosítás 203
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó feltételeit befolyásolják vagy 
esetlegesen rendezzék a csoport tagjai 
között az adatok felhasználásának 
módjával kapcsolatos vitákat, amikor az 
említett adatok az adott csoporton belül 
több érintettre vonatkoznak. Ebben az 
összefüggésben fontos tudomásul venni, 
hogy az (EU) 2016/679 rendelet szerinti 
jogokat csak az egyes egyén gyakorolhatja, 
és azok nem ruházhatók át 
adatszövetkezetre és erre megbízás sem 
adható. Az adatszövetkezetek hasznos 
eszközöket nyújthatnak az egyszemélyes 
vállalatok, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára is, amelyek 
adatmegosztással kapcsolatos ismeretek 
szempontjából gyakran az egyénekhez 

(24) Az adatszövetkezetek arra 
törekszenek, hogy megerősítsék az 
egyének helyzetét a tájékozott döntések 
meghozatalában az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás előtt, az adatfelhasználói 
szervezetek adatfelhasználáshoz 
kapcsolódó árképzési feltételeit 
befolyásolják vagy esetlegesen rendezzék a 
csoport tagjai között az adatok 
felhasználásának módjával kapcsolatos 
vitákat, amikor az említett adatok az adott 
csoporton belül több érintettre 
vonatkoznak. Ebben az összefüggésben 
fontos tudomásul venni, hogy az (EU) 
2016/679 rendelet szerinti jogokat csak az 
egyes egyén gyakorolhatja, és azok nem 
ruházhatók át adatszövetkezetre és erre 
megbízás sem adható. Az 
adatszövetkezetek hasznos eszközöket 
nyújthatnak az egyszemélyes vállalatok, a 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára 
is, amelyek adatmegosztással kapcsolatos 
ismeretek szempontjából gyakran az 
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hasonlíthatók. egyénekhez hasonlíthatók.

Or. en

Módosítás 204
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az említett adatmegosztási 
szolgáltatások iránti bizalom növelése 
érdekében – különösen az adatok 
felhasználásával és az adattulajdonosok 
által előírt feltételek betartásával 
kapcsolatban –, létre kell hozni egy uniós 
szintű szabályozási keretet, amely magas 
fokban harmonizált követelményeket 
határoz meg az említett adatmegosztási 
szolgáltatások megbízható nyújtásához 
kapcsolódóan. Ez hozzájárul annak 
biztosításához, hogy az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók az uniós joggal 
összhangban jobban ellenőrizhessék az 
adatokhoz való hozzáférést és azok 
felhasználását. Az olyan helyzetekben, 
amikor az adatmegosztás a vállalkozások 
közötti viszonyban történik, mind pedig a 
vállalkozások és a fogyasztók viszonyában 
az adatmegosztási szolgáltatóknak újszerű, 
„európai” módszert kell kínálniuk az 
adatkormányzásra, különválasztva az 
adattakarékosságban az adatszolgáltatást, a 
közvetítést és a felhasználást. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtói 
speciális technikai infrastruktúrát is 
elérhetővé tehetnek az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók összekapcsolására.

(25) Az említett adatmegosztási 
szolgáltatások iránti bizalom növelése 
érdekében – különösen az adatok 
felhasználásával és az adattulajdonosok 
által előírt feltételek betartásával 
kapcsolatban –, létre kell hozni egy uniós 
szintű szabályozási keretet, amely magas 
fokban harmonizált követelményeket 
határoz meg az említett adatmegosztási 
szolgáltatások megbízható nyújtásához 
kapcsolódóan. Ez hozzájárul annak 
biztosításához, hogy az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók az uniós joggal 
összhangban jobban ellenőrizhessék az 
adatokhoz való hozzáférést és azok 
felhasználását. Az olyan helyzetekben, 
amikor az adatmegosztás a vállalkozások 
közötti viszonyban történik, mind pedig a 
vállalkozások és a fogyasztók viszonyában 
az adatmegosztási szolgáltatóknak újszerű, 
„európai” módszert kell kínálniuk az 
adatkormányzásra, különválasztva az 
adattakarékosságban az adatszolgáltatást, a 
közvetítést és a felhasználást. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtói 
speciális technikai infrastruktúrát is 
elérhetővé tehetnek az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók összekapcsolására. E 
tekintetben különösen fontos, hogy ezt az 
infrastruktúrát oly módon alakítsák ki, 
hogy az mkkv-k az adatgazdaságban 
történő részvételük tekintetében ne 
szembesüljenek technikai vagy egyéb 
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akadályokkal.

Or. en

Módosítás 205
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az említett adatmegosztási 
szolgáltatások iránti bizalom növelése 
érdekében – különösen az adatok 
felhasználásával és az adattulajdonosok 
által előírt feltételek betartásával 
kapcsolatban –, létre kell hozni egy uniós 
szintű szabályozási keretet, amely magas 
fokban harmonizált követelményeket 
határoz meg az említett adatmegosztási 
szolgáltatások megbízható nyújtásához 
kapcsolódóan. Ez hozzájárul annak 
biztosításához, hogy az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók az uniós joggal 
összhangban jobban ellenőrizhessék az 
adatokhoz való hozzáférést és azok 
felhasználását. Az olyan helyzetekben, 
amikor az adatmegosztás a vállalkozások 
közötti viszonyban történik, mind pedig a 
vállalkozások és a fogyasztók viszonyában 
az adatmegosztási szolgáltatóknak újszerű, 
„európai” módszert kell kínálniuk az 
adatkormányzásra, különválasztva az 
adattakarékosságban az adatszolgáltatást, a 
közvetítést és a felhasználást. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtói 
speciális technikai infrastruktúrát is 
elérhetővé tehetnek az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók összekapcsolására.

(25) Az említett adatmegosztási 
szolgáltatások iránti bizalom növelése 
érdekében – különösen az adatok 
felhasználásával és az adattulajdonosok 
által előírt feltételek betartásával 
kapcsolatban –, létre kell hozni egy uniós 
szintű szabályozási keretet, amely magas 
fokban harmonizált követelményeket 
határoz meg az említett adatmegosztási 
szolgáltatások megbízható nyújtásához 
kapcsolódóan. Ez hozzájárul annak 
biztosításához, hogy az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók az uniós joggal 
összhangban jobban ellenőrizhessék az 
adatokhoz való hozzáférést és azok 
felhasználását. Az olyan helyzetekben, 
amikor az adatmegosztás a vállalkozások 
közötti viszonyban történik, mind pedig a 
vállalkozások és a fogyasztók viszonyában 
az adatmegosztási szolgáltatóknak újszerű, 
„európai” módszert kell kínálniuk az 
adatkormányzásra, különválasztva az 
adattakarékosságban az adatszolgáltatást, a 
közvetítést és a felhasználást, ami a 
bizalom adattulajdonosok – legyenek akár 
magánszemélyek, akár vállalkozások – 
körében történő fokozásának központi 
eleme. Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtói speciális technikai infrastruktúrát is 
elérhetővé tehetnek az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók összekapcsolására.

Or. en
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Módosítás 206
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az említett adatmegosztási 
szolgáltatások iránti bizalom növelése 
érdekében – különösen az adatok 
felhasználásával és az adattulajdonosok 
által előírt feltételek betartásával 
kapcsolatban –, létre kell hozni egy uniós 
szintű szabályozási keretet, amely magas 
fokban harmonizált követelményeket 
határoz meg az említett adatmegosztási 
szolgáltatások megbízható nyújtásához 
kapcsolódóan. Ez hozzájárul annak 
biztosításához, hogy az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók az uniós joggal 
összhangban jobban ellenőrizhessék az 
adatokhoz való hozzáférést és azok 
felhasználását. Az olyan helyzetekben, 
amikor az adatmegosztás a vállalkozások 
közötti viszonyban történik, mind pedig a 
vállalkozások és a fogyasztók viszonyában 
az adatmegosztási szolgáltatóknak újszerű, 
„európai” módszert kell kínálniuk az 
adatkormányzásra, különválasztva az 
adattakarékosságban az adatszolgáltatást, a 
közvetítést és a felhasználást. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtói 
speciális technikai infrastruktúrát is 
elérhetővé tehetnek az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók összekapcsolására.

(25) Az említett adatmegosztási 
szolgáltatások iránti bizalom növelése 
érdekében létre kell hozni egy uniós szintű 
szabályozási keretet, amely magas fokban 
harmonizált követelményeket határoz meg 
az említett adatmegosztási szolgáltatások 
megbízható, nyílt és megkülönböztetéstől 
mentes nyújtásához kapcsolódóan. Ez 
hozzájárul annak biztosításához, hogy az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók az 
uniós joggal összhangban jobban 
ellenőrizhessék az adatokhoz való 
hozzáférést és azok felhasználását. Az 
olyan helyzetekben, amikor az 
adatmegosztás a vállalkozások közötti 
viszonyban történik, mind pedig a 
vállalkozások és a fogyasztók viszonyában 
az adatmegosztási szolgáltatóknak újszerű, 
„európai” módszert kell kínálniuk az 
adatkormányzásra, különválasztva az 
adattakarékosságban az adatszolgáltatást, a 
közvetítést és a felhasználást. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtói 
speciális technikai infrastruktúrát is 
elérhetővé tehetnek az adattulajdonosok és 
az adatfelhasználók összekapcsolására.

Or. en

Módosítás 207
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az adattulajdonosok és az 
adatfelhasználók bizalmának és 
fokozottabb ellenőrzése érdekében az 
adatmegosztási szolgáltatásokban 
kulcsfontosságú elem az adatmegosztási 
szolgáltatók semlegessége az 
adattulajdonosok és az adatok felhasználói 
között kicserélt adatok tekintetében. Ezért 
szükséges, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatók csak közvetítőként járjanak el 
a tranzakciók során, és ne használják fel a 
kicserélt adatokat más célra. Ehhez az 
adatmegosztási szolgáltatás és az egyéb 
nyújtott szolgáltatások közötti strukturális 
elkülönítésre is szükség lesz az 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében. 
Ez azt jelenti, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatást olyan jogi személyen 
keresztül kell nyújtani, amely elkülönül az 
adott adatmegosztó egyéb 
tevékenységeitől. Azon adatmegosztási 
szolgáltatóknak, amelyek a 
magánszemélyek mint adattulajdonosok és 
a jogi személyek között az adatcserét 
közvetítik, ezenkívül bizalmi 
kötelezettséget kell viselniük az 
egyénekkel szemben annak biztosítása 
érdekében, hogy az adattulajdonosok 
mindenek felett álló érdekében járjanak el.

(26) Az adattulajdonosok és az 
adatfelhasználók bizalmának és 
fokozottabb ellenőrzése érdekében az 
adatmegosztási szolgáltatásokban 
kulcsfontosságú elem az adatmegosztási 
szolgáltatók semlegessége az 
adattulajdonosok és az adatok felhasználói 
között kicserélt adatok tekintetében. Ezért 
szükséges, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatók csak közvetítőként járjanak el 
a tranzakciók során, és ne használják fel a 
kicserélt adatokat más célra. Ehhez az 
adatmegosztási szolgáltatás és az egyéb 
nyújtott szolgáltatások közötti strukturális 
elkülönítésre is szükség lesz az 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében. 
Ez azt jelenti, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatást olyan jogi személyen 
keresztül kell nyújtani, amely elkülönül az 
adott adatmegosztó egyéb 
tevékenységeitől. Amennyiben valamely 
szereplő az adatmegosztási 
szolgáltatásokon felül egyéb, adatokkal 
kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt, az 
adatmegosztási szolgáltatáshoz 
kapcsolódó árképzés és szolgáltatási 
feltételek nem függhetnek attól, hogy az 
adattulajdonos vagy az adatfelhasználó 
igénybe vesz-e, illetve milyen mértékben 
vesz igénybe ugyanattól a szereplőtől 
egyéb, adatokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokat. Azon adatmegosztási 
szolgáltatóknak, amelyek a 
magánszemélyek mint adattulajdonosok és 
a jogi személyek között az adatcserét 
közvetítik, ezenkívül bizalmi 
kötelezettséget kell viselniük az 
egyénekkel szemben annak biztosítása 
érdekében, hogy az adattulajdonosok 
mindenek felett álló érdekében járjanak el.

Or. en
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Módosítás 208
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az adattulajdonosok és az 
adatfelhasználók bizalmának és 
fokozottabb ellenőrzése érdekében az 
adatmegosztási szolgáltatásokban 
kulcsfontosságú elem az adatmegosztási 
szolgáltatók semlegessége az 
adattulajdonosok és az adatok felhasználói 
között kicserélt adatok tekintetében. Ezért 
szükséges, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatók csak közvetítőként járjanak el 
a tranzakciók során, és ne használják fel a 
kicserélt adatokat más célra. Ehhez az 
adatmegosztási szolgáltatás és az egyéb 
nyújtott szolgáltatások közötti strukturális 
elkülönítésre is szükség lesz az 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében. 
Ez azt jelenti, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatást olyan jogi személyen 
keresztül kell nyújtani, amely elkülönül az 
adott adatmegosztó egyéb 
tevékenységeitől. Azon adatmegosztási 
szolgáltatóknak, amelyek a 
magánszemélyek mint adattulajdonosok és 
a jogi személyek között az adatcserét 
közvetítik, ezenkívül bizalmi 
kötelezettséget kell viselniük az 
egyénekkel szemben annak biztosítása 
érdekében, hogy az adattulajdonosok 
mindenek felett álló érdekében járjanak el.

(26) Az EU számára rendkívül fontos, 
hogy versenyképes környezetet 
teremthessen az adatmegosztáshoz. Az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók 
bizalmának biztosítása és fokozottabb 
ellenőrzése érdekében az adatmegosztási 
szolgáltatásokban az egyik kulcsfontosságú 
elem az adatmegosztási szolgáltatók 
semlegessége az adattulajdonosok és az 
adatok felhasználói között kicserélt adatok 
tekintetében. Ezért szükséges, hogy az 
adatmegosztási szolgáltatók csak 
közvetítőként járjanak el a tranzakciók 
során, és ne használják fel a kicserélt 
adatokat más célra. Ehhez az 
adatmegosztási szolgáltatás és az egyéb 
nyújtott szolgáltatások közötti strukturális 
elkülönítésre is szükség lesz az 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében. 
Ez azt jelenti, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatást olyan jogi személyen 
keresztül kell nyújtani, amely elkülönül az 
adott adatmegosztó egyéb 
tevékenységeitől, kivéve az adatok 
felhasználhatóságának javítására 
irányuló szolgáltatásokat. Azon 
adatmegosztási szolgáltatóknak, amelyek a 
magánszemélyek mint adattulajdonosok és 
a jogi személyek között az adatcserét 
közvetítik, ezenkívül bizalmi 
kötelezettséget kell viselniük az 
egyénekkel szemben annak biztosítása 
érdekében, hogy az adattulajdonosok 
mindenek felett álló érdekében járjanak el.

Or. en
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Módosítás 209
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az adatközvetítőknek észszerű 
intézkedéseket kell hozniuk, hogy a piac 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében biztosítani lehessen a többi 
adatközvetítő szolgáltatással való 
átjárhatóságot. Az észszerű intézkedések 
közé tartozhat a meglévő, széles körben 
alkalmazott szabványok betartása. Az 
Európai Adatinnovációs Testületnek 
szükség esetén elő kell segítenie további 
iparági szabványok kidolgozását. Az 
adatmegosztási szolgáltatóknak kellő 
időben végre kell hajtaniuk az Európai 
Adatinnovációs Testület által az 
adatmegosztási szolgáltatások közötti 
átjárhatóság kapcsán meghatározott 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 210
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A fizikai adattároló központoktól a 
felhőalapú és a felhasználóhoz közelebbi 
adatarchitektúrák felé történő fokozatos 
elmozdulás alátámasztja, hogy egy olyan 
megerősített kiberbiztonsági 
keretrendszerre van szükség, amely 
megfelel mind az adatjogosultak, mind az 
adatfelhasználók által az adatcserével 
összefüggésben tanúsított egyre nagyobb 
bizalomnak.
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Or. en

Módosítás 211
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A piac megfelelő működésének 
elősegítése érdekében az 
adatközvetítőknek észszerű intézkedéseket 
kell hozniuk az átjárhatóság biztosítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 212
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) A Covid19-válság egyértelműen 
igazolta, mennyire fontosak lettek a 
digitális technológiák 
mindennapjainkban. A távorvoslás, a 
távmunka, a videokonferencia és az 
online oktatási platformok nagyszerű 
példák arra, hogy a digitális eszközök 
milyen átalakító hatással lehetnek 
társadalmunkra. Társadalmaink és 
gazdaságaink digitális átalakulása új 
lehetőségeket teremt az innováció és a 
hatékonyság terén, ugyanakkor új 
lehetőségeket kínál a társadalmi kihívások 
kezelésére is. Mivel azonban egyre inkább 
függünk a digitális technológiáktól és 
ezzel együtt egyre több a létrehozott adat, 
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az egyének, a kormányok és a 
vállalkozások fokozottabban ki vannak 
téve az adatvesztés, adatlopás, az 
adatokkal való visszaélés és helytelen 
adathasználat kockázatának. Ezek a 
kihívások rávilágítanak arra, hogy meg 
kell erősíteni az Unió rezilienciáját és 
digitális autonómiáját azáltal, hogy 
további beruházásokra kerül sor azon 
digitális készségek, technológiai és ipari 
kapacitások terén, amelyekre szükség van 
a kihívásokra való reagáláshoz. A 
jövőbiztos adatkezelési keretrendszernek 
korszerű kiberbiztonsági szabványokat 
kell alkalmaznia, és olyan kiberbiztonsági 
megoldásokat kell használnia, amelyek 
biztosítják a személyes és nem személyes 
adatok magas szintű védelmét.

Or. en

Módosítás 213
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) Az adatokat felhasználó termékek 
és szolgáltatások sikeres elterjedése és 
széles körű használata a kiberbiztonsági 
előírásoktól függ, amelyek bizalmat 
ébresztenek, valamint biztonságosabb 
adatmegosztási mechanizmusokat és jobb 
protokollokat tesznek lehetővé az 
adatvédelem és a kialakuló 
kiberfenyegetések megelőzésének, 
észlelésének és kezelésének biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 214
Eva Kaili
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Rendeletre irányuló javaslat
26 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26c) Az adatfeldolgozáson, valamint a 
digitális termékek és szolgáltatások 
összekapcsolódásán alapuló technológiai 
fejlődés jogilag kötelező kiberbiztonsági és 
adatvédelmi előírásokat tesz szükségessé 
az egyéni adattulajdonosok magánéletét, 
valamint jogait és szabadságait érintő 
fenyegetések enyhítése érdekében a 
megbízható adatközvetítés útján folytatott 
adatcsere harmonizált keretei között.

Or. en

Módosítás 215
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
26 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26d) A digitális identitások összehangolt 
és funkcionális európai keretrendszere 
még inkább lehetővé teheti az egyes 
adattulajdonosok számára, hogy 
megőrizzék adataik tulajdonjogát, és 
hozzájárulhat a biztonságos és 
megbízható adatközvetítési szabványok 
kialakításához. Az EU harmonizált, 
működőképes és biztonságos digitális 
személyazonosító keretrendszere a 
bizalom építőelemévé válhat az adatcsere-
mechanizmusok és a közvetítési 
szolgáltatások teljes életciklusa során.

Or. en

Módosítás 216
Damian Boeselager
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az adatmegosztási szolgáltatók 
megfeleljenek az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek, az említett 
szolgáltatóknak az Unióban letelepedettnek 
kell lenniük. Alternatív megoldásként, ha 
adatmegosztási szolgáltatások nem az 
Unióban letelepedett nyújtója az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat, képviselőt 
kell kijelölnie. A képviselő kijelölése 
szükséges, mivel az említett 
adatmegosztási szolgáltatók a személyes 
adatokat, valamint a kereskedelmileg 
bizalmas adatokat is kezelik, ami 
szükségessé teszi az említett szolgáltatók e 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
való megfelelése szoros nyomon követését. 
Annak megállapítása érdekében, hogy az 
említett digitális szolgáltató az Unión belül 
kínál-e szolgáltatásokat, meg kell 
bizonyosodni arról, hogy nyilvánvaló-e, 
hogy az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtójának szándékában áll-e egy vagy 
több tagállamban személyek számára 
szolgáltatásokat nyújtani. Pusztán az uniós 
weboldal vagy e-mail-cím és az 
adatmegosztási szolgáltatók egyéb uniós 
elérhetőségei vagy az adatmegosztási 
szolgáltatók székhelye szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata elégtelennek tekintendő az 
említett szándék megállapításához. Ha 
viszont például a digitális szolgáltató olyan 
nyelvet vagy pénznemet használ, amely 
egy vagy több tagállamban is általánosan 
használatos, és így lehetőséget biztosít 
szolgáltatásoknak az említett más nyelven 
történő megrendelésére, vagy unióbeli 
fogyasztókra vagy felhasználókra tesz 
utalást, az egyértelműen jelezheti, hogy az 
adatmegosztó az Unión belül szándékozik 
szolgáltatásokat kínálni. A képviselőnek az 

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az adatmegosztási szolgáltatók 
megfeleljenek az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek, az említett 
szolgáltatóknak az Unióban letelepedettnek 
kell lenniük. Annak megállapítása 
érdekében, hogy az említett digitális 
szolgáltató az Unión belül kínál-e 
szolgáltatásokat, meg kell bizonyosodni 
arról, hogy nyilvánvaló-e, hogy az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtójának 
szándékában áll-e egy vagy több 
tagállamban személyek számára 
szolgáltatásokat nyújtani. Pusztán az uniós 
weboldal vagy e-mail-cím és az 
adatmegosztási szolgáltatók egyéb uniós 
elérhetőségei vagy az adatmegosztási 
szolgáltatók székhelye szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata elégtelennek tekintendő az 
említett szándék megállapításához. Ha 
viszont például a digitális szolgáltató olyan 
nyelvet vagy pénznemet használ, amely 
egy vagy több tagállamban is általánosan 
használatos, és így lehetőséget biztosít 
szolgáltatásoknak az említett más nyelven 
történő megrendelésére, vagy unióbeli 
fogyasztókra vagy felhasználókra tesz 
utalást, az egyértelműen jelezheti, hogy az 
adatmegosztó az Unión belül szándékozik 
szolgáltatásokat kínálni.
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adatmegosztó nevében kell eljárnia, az 
illetékes hatóságoknak pedig 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
felvegyék a kapcsolatot a képviselővel. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtója 
írásbeli megbízás útján kifejezetten 
kijelöli a képviselőt arra, hogy nevében az 
e rendelet értelmében fennálló 
kötelezettségei tekintetében eljárjon.

Or. en

Módosítás 217
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az adatmegosztási szolgáltatók 
megfeleljenek az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek, az említett 
szolgáltatóknak az Unióban letelepedettnek 
kell lenniük. Alternatív megoldásként, ha 
adatmegosztási szolgáltatások nem az 
Unióban letelepedett nyújtója az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat, képviselőt kell 
kijelölnie. A képviselő kijelölése 
szükséges, mivel az említett 
adatmegosztási szolgáltatók a személyes 
adatokat, valamint a kereskedelmileg 
bizalmas adatokat is kezelik, ami 
szükségessé teszi az említett szolgáltatók e 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
való megfelelése szoros nyomon követését. 
Annak megállapítása érdekében, hogy az 
említett digitális szolgáltató az Unión belül 
kínál-e szolgáltatásokat, meg kell 
bizonyosodni arról, hogy nyilvánvaló-e, 
hogy az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtójának szándékában áll-e egy vagy 
több tagállamban személyek számára 
szolgáltatásokat nyújtani. Pusztán az uniós 
weboldal vagy e-mail-cím és az 

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az adatmegosztási szolgáltatók 
megfeleljenek az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek, az említett 
szolgáltatóknak az Unióban letelepedettnek 
kell lenniük. Alternatív megoldásként, ha 
adatmegosztási szolgáltatások nem az 
Unióban letelepedett nyújtója az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat, képviselőt kell 
kijelölnie. A képviselő kijelölése 
szükséges, mivel az említett 
adatmegosztási szolgáltatók a személyes 
adatokat, valamint a kereskedelmileg 
bizalmas adatokat is kezelik, ami 
szükségessé teszi az említett szolgáltatók e 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
való megfelelése szoros nyomon követését. 
Annak megállapítása érdekében, hogy az 
említett digitális szolgáltató az Unión belül 
kínál-e szolgáltatásokat, meg kell 
bizonyosodni arról, hogy nyilvánvaló-e, 
hogy az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtójának szándékában áll-e egy vagy 
több tagállamban személyek számára 
szolgáltatásokat nyújtani. Pusztán az uniós 
weboldal vagy e-mail-cím és az 
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adatmegosztási szolgáltatók egyéb uniós 
elérhetőségei vagy az adatmegosztási 
szolgáltatók székhelye szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata elégtelennek tekintendő az 
említett szándék megállapításához. Ha 
viszont például a digitális szolgáltató olyan 
nyelvet vagy pénznemet használ, amely 
egy vagy több tagállamban is általánosan 
használatos, és így lehetőséget biztosít 
szolgáltatásoknak az említett más nyelven 
történő megrendelésére, vagy unióbeli 
fogyasztókra vagy felhasználókra tesz 
utalást, az egyértelműen jelezheti, hogy az 
adatmegosztó az Unión belül szándékozik 
szolgáltatásokat kínálni. A képviselőnek az 
adatmegosztó nevében kell eljárnia, az 
illetékes hatóságoknak pedig 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
felvegyék a kapcsolatot a képviselővel. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtója 
írásbeli megbízás útján kifejezetten kijelöli 
a képviselőt arra, hogy nevében az e 
rendelet értelmében fennálló 
kötelezettségei tekintetében eljárjon.

adatmegosztási szolgáltatók egyéb uniós 
elérhetőségei vagy az adatmegosztási 
szolgáltatók székhelye szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata elégtelennek tekintendő az 
említett szándék megállapításához. Ha 
viszont például a digitális szolgáltató olyan 
nyelvet vagy pénznemet használ, amely 
egy vagy több tagállamban is általánosan 
használatos, és így lehetőséget biztosít 
szolgáltatásoknak az említett más nyelven 
történő megrendelésére, vagy unióbeli 
fogyasztókra vagy felhasználókra tesz 
utalást, az egyértelműen jelezheti, hogy az 
adatmegosztó az Unión belül szándékozik 
szolgáltatásokat kínálni. A képviselőnek az 
adatmegosztó nevében kell eljárnia, az 
illetékes hatóságoknak pedig 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
felvegyék a kapcsolatot a képviselővel. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtója 
írásbeli megbízás útján kifejezetten kijelöli 
a képviselőt arra, hogy nevében az e 
rendelet értelmében fennálló 
kötelezettségei tekintetében eljárjon. 
Személyes adatok kezelése esetén a 
korábban említett, nem az Unióban 
letelepedett adatmegosztókra a GDPR 
szabályai és alapelvei vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 218
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az adatmegosztási szolgáltatók 
megfeleljenek az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek, az említett 
szolgáltatóknak az Unióban letelepedettnek 

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az adatmegosztási szolgáltatók 
megfeleljenek az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek, az említett 
szolgáltatóknak az Unióban letelepedettnek 
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kell lenniük. Alternatív megoldásként, ha 
adatmegosztási szolgáltatások nem az 
Unióban letelepedett nyújtója az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat, képviselőt 
kell kijelölnie. A képviselő kijelölése 
szükséges, mivel az említett 
adatmegosztási szolgáltatók a személyes 
adatokat, valamint a kereskedelmileg 
bizalmas adatokat is kezelik, ami 
szükségessé teszi az említett szolgáltatók e 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
való megfelelése szoros nyomon követését. 
Annak megállapítása érdekében, hogy az 
említett digitális szolgáltató az Unión belül 
kínál-e szolgáltatásokat, meg kell 
bizonyosodni arról, hogy nyilvánvaló-e, 
hogy az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtójának szándékában áll-e egy vagy 
több tagállamban személyek számára 
szolgáltatásokat nyújtani. Pusztán az uniós 
weboldal vagy e-mail-cím és az 
adatmegosztási szolgáltatók egyéb uniós 
elérhetőségei vagy az adatmegosztási 
szolgáltatók székhelye szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata elégtelennek tekintendő az 
említett szándék megállapításához. Ha 
viszont például a digitális szolgáltató olyan 
nyelvet vagy pénznemet használ, amely 
egy vagy több tagállamban is általánosan 
használatos, és így lehetőséget biztosít 
szolgáltatásoknak az említett más nyelven 
történő megrendelésére, vagy unióbeli 
fogyasztókra vagy felhasználókra tesz 
utalást, az egyértelműen jelezheti, hogy az 
adatmegosztó az Unión belül szándékozik 
szolgáltatásokat kínálni. A képviselőnek az 
adatmegosztó nevében kell eljárnia, az 
illetékes hatóságoknak pedig 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
felvegyék a kapcsolatot a képviselővel. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtója 
írásbeli megbízás útján kifejezetten kijelöli 
a képviselőt arra, hogy nevében az e 
rendelet értelmében fennálló 
kötelezettségei tekintetében eljárjon.

kell lenniük vagy képviselőt kell 
kijelölniük. A képviselő kijelölése 
szükséges, mivel az említett 
adatmegosztási szolgáltatók a személyes 
adatokat, valamint a kereskedelmileg 
bizalmas adatokat is kezelik, ami 
szükségessé teszi az említett szolgáltatók e 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
való megfelelése szoros nyomon követését. 
Annak megállapítása érdekében, hogy az 
említett digitális szolgáltató az Unión belül 
kínál-e szolgáltatásokat, meg kell 
bizonyosodni arról, hogy nyilvánvaló-e, 
hogy az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtójának szándékában áll-e egy vagy 
több tagállamban személyek számára 
szolgáltatásokat nyújtani. Pusztán az uniós 
weboldal vagy e-mail-cím és az 
adatmegosztási szolgáltatók egyéb uniós 
elérhetőségei vagy az adatmegosztási 
szolgáltatók székhelye szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata elégtelennek tekintendő az 
említett szándék megállapításához. Ha 
viszont például a digitális szolgáltató olyan 
nyelvet vagy pénznemet használ, amely 
egy vagy több tagállamban is általánosan 
használatos, és így lehetőséget biztosít 
szolgáltatásoknak az említett más nyelven 
történő megrendelésére, vagy unióbeli 
fogyasztókra vagy felhasználókra tesz 
utalást, az egyértelműen jelezheti, hogy az 
adatmegosztó az Unión belül szándékozik 
szolgáltatásokat kínálni. A képviselőnek az 
adatmegosztó nevében kell eljárnia, az 
illetékes hatóságoknak pedig 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
felvegyék a kapcsolatot a képviselővel. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtója 
írásbeli megbízás útján kifejezetten kijelöli 
a képviselőt arra, hogy nevében az e 
rendelet értelmében fennálló 
kötelezettségei tekintetében eljárjon.

Or. en



PE691.449v01-00 136/197 AM\1229984HU.docx

HU

Módosítás 219
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az adatmegosztási szolgáltatók 
megfeleljenek az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek, az említett 
szolgáltatóknak az Unióban letelepedettnek 
kell lenniük. Alternatív megoldásként, ha 
adatmegosztási szolgáltatások nem az 
Unióban letelepedett nyújtója az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat, képviselőt kell 
kijelölnie. A képviselő kijelölése 
szükséges, mivel az említett 
adatmegosztási szolgáltatók a személyes 
adatokat, valamint a kereskedelmileg 
bizalmas adatokat is kezelik, ami 
szükségessé teszi az említett szolgáltatók e 
rendeletben meghatározott feltételeknek 
való megfelelése szoros nyomon követését. 
Annak megállapítása érdekében, hogy az 
említett digitális szolgáltató az Unión belül 
kínál-e szolgáltatásokat, meg kell 
bizonyosodni arról, hogy nyilvánvaló-e, 
hogy az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtójának szándékában áll-e egy vagy 
több tagállamban személyek számára 
szolgáltatásokat nyújtani. Pusztán az uniós 
weboldal vagy e-mail-cím és az 
adatmegosztási szolgáltatók egyéb uniós 
elérhetőségei vagy az adatmegosztási 
szolgáltatók székhelye szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata elégtelennek tekintendő az 
említett szándék megállapításához. Ha 
viszont például a digitális szolgáltató olyan 
nyelvet vagy pénznemet használ, amely 
egy vagy több tagállamban is általánosan 
használatos, és így lehetőséget biztosít 
szolgáltatásoknak az említett más nyelven 
történő megrendelésére, vagy unióbeli 
fogyasztókra vagy felhasználókra tesz 

(27) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az adatközvetítők megfeleljenek az e 
rendeletben meghatározott feltételeknek, az 
említett szolgáltatóknak az Unióban 
letelepedettnek kell lenniük. Alternatív 
megoldásként, ha adatmegosztási 
szolgáltatások nem az Unióban letelepedett 
nyújtója az Unión belül kínál 
szolgáltatásokat, képviselőt kell kijelölnie. 
A képviselő kijelölése szükséges, mivel az 
említett adatmegosztási szolgáltatók a 
személyes adatokat, valamint a 
kereskedelmileg bizalmas adatokat is 
kezelik, ami szükségessé teszi az említett 
szolgáltatók e rendeletben meghatározott 
feltételeknek való megfelelése szoros 
nyomon követését. Annak megállapítása 
érdekében, hogy az említett digitális 
szolgáltató az Unión belül kínál-e 
szolgáltatásokat, meg kell bizonyosodni 
arról, hogy nyilvánvaló-e, hogy az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtójának 
szándékában áll-e egy vagy több 
tagállamban személyek számára 
szolgáltatásokat nyújtani. Pusztán az uniós 
weboldal vagy e-mail-cím és az 
adatmegosztási szolgáltatók egyéb uniós 
elérhetőségei vagy az adatmegosztási 
szolgáltatók székhelye szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata elégtelennek tekintendő az 
említett szándék megállapításához. Ha 
viszont például a digitális szolgáltató olyan 
nyelvet vagy pénznemet használ, amely 
egy vagy több tagállamban is általánosan 
használatos, és így lehetőséget biztosít 
szolgáltatásoknak az említett más nyelven 
történő megrendelésére, vagy unióbeli 
fogyasztókra vagy felhasználókra tesz 
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utalást, az egyértelműen jelezheti, hogy az 
adatmegosztó az Unión belül szándékozik 
szolgáltatásokat kínálni. A képviselőnek az 
adatmegosztó nevében kell eljárnia, az 
illetékes hatóságoknak pedig 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
felvegyék a kapcsolatot a képviselővel. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtója 
írásbeli megbízás útján kifejezetten kijelöli 
a képviselőt arra, hogy nevében az e 
rendelet értelmében fennálló 
kötelezettségei tekintetében eljárjon.

utalást, az egyértelműen jelezheti, hogy az 
adatmegosztó az Unión belül szándékozik 
szolgáltatásokat kínálni. A képviselőnek az 
adatmegosztó nevében kell eljárnia, az 
illetékes hatóságoknak pedig 
lehetőségüknek kell lenniük arra, hogy 
felvegyék a kapcsolatot a képviselővel. Az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtója 
írásbeli megbízás útján kifejezetten kijelöli 
a képviselőt arra, hogy nevében az e 
rendelet értelmében fennálló 
kötelezettségei tekintetében eljárjon.

Or. en

Módosítás 220
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez a rendelet nem érintheti az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtóinak 
az (EU) 2016/679 rendelet betartására 
vonatkozó kötelezettségét, valamint a 
felügyeleti hatóságok az említett rendelet 
betartásának biztosítására fennálló 
felelősségét. Amennyiben az 
adatmegosztási szolgáltatók adatkezelők 
vagy adatfeldolgozók az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében, azokat az említett 
rendelet szabályai kötik. Ez a rendelet nem 
sértheti a versenyjog alkalmazását.

(28) Ez a rendelet nem érintheti az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtóinak 
az (EU) 2016/679 rendelet betartására 
vonatkozó kötelezettségét, valamint a 
felügyeleti hatóságok az említett rendelet 
betartásának biztosítására fennálló 
felelősségét. Amennyiben az 
adatközvetítők szolgáltatói személyes 
adatokat dolgoznak fel, ez a rendelet nem 
érinti a személyes adatok védelmét. 
Amennyiben az adatmegosztási 
szolgáltatók adatkezelők vagy 
adatfeldolgozók az (EU) 2016/679 rendelet 
értelmében, azokat az említett rendelet 
szabályai kötik. Ez a rendelet nem sértheti 
a versenyjog alkalmazását.

Or. en

Módosítás 221
Miapetra Kumpula-Natri
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az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) E rendelet 11. cikkében 
foglaltaknak megfelelően az 
adatközvetítőknek rendelkeznie kell olyan 
eljárásokkal és szankciókkal, amelyek 
megakadályozzák a szolgáltatásaikon 
keresztül hozzáférést kérő felek adataihoz 
való hozzáféréssel kapcsolatos csaló vagy 
visszaélésszerű gyakorlatokat. Ezeket a 
szabályokat például egy olyan 
szabálykönyvben lehetne előírni, amely 
meghatározza a kérdéses adathálózat 
magatartási kódexét és szabályait. A 
gyakorlatban a szankciók jelenthetik pl. 
az olyan adatfelhasználó kizárását, aki 
nem tartja be a hálózaton belül elfogadott 
szabályokat és eljárásokat vagy a hatályos 
jogszabályokat. Az adatközvetítőket az e 
rendelet 13. cikkében előírtaknak 
megfelelően ellenőrzik. Ezért olyan 
eszközöket kell létrehozni az 
adatközvetítők számára, amelyekkel 
felügyelhetik a szolgáltatásaik 
felhasználóinak megfelelését.

Or. en

Módosítás 222
Patrizia Toia, Franco Roberti

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtóinak intézkedéseket kell hozniuk a 
versenyjog betartásának biztosítása 
érdekében. Az adatmegosztás különböző 
típusú hatékonyságnövelést 
eredményezhet, de a verseny 

(29) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtóinak intézkedéseket kell hozniuk a 
versenyjog betartásának biztosítása 
érdekében. Az adatmegosztás különböző 
típusú hatékonyságnövelést 
eredményezhet, de a verseny 
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korlátozásához is vezethet, különösen 
akkor, ha a verseny szempontjából 
érzékeny információk megosztását is 
magában foglalja. Ez különösen azokban a 
helyzetekben érvényes, amikor az 
adatmegosztás lehetővé teszi a 
vállalkozások számára, hogy megismerjék 
tényleges vagy potenciális versenytársaik 
piaci stratégiáit. A verseny szempontjából 
érzékeny információk általában a jövőbeli 
árakról, a termelési költségekről, a 
mennyiségekről, az árbevételről, az 
értékesítésről vagy a kapacitásokról 
tartalmaznak adatokat.

korlátozásához is vezethet, különösen 
akkor, ha a verseny szempontjából 
érzékeny információk megosztását is 
magában foglalja. Ez különösen azokban a 
helyzetekben érvényes, amikor az 
adatmegosztás lehetővé teszi a 
vállalkozások számára, hogy megismerjék 
tényleges vagy potenciális versenytársaik 
piaci stratégiáit. A verseny szempontjából 
érzékeny információk általában a jövőbeli 
árakról, a termelési költségekről, a 
mennyiségekről, az árbevételről, az 
értékesítésről vagy a kapacitásokról 
tartalmaznak adatokat. Tekintettel arra, 
hogy egyes adatok szellemi 
tulajdonjogokkal vagy üzleti titkokként 
védhetők, fontos elősegíteni az egyensúlyt 
a több szinten történő adatmegosztás 
előmozdítása és a vállalkozások jogos 
érdekeinek védelme között, ezáltal 
biztosítva a biztonságos környezetet 
minden gazdasági szereplő számára.

Or. en

Módosítás 223
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtóinak intézkedéseket kell hozniuk a 
versenyjog betartásának biztosítása 
érdekében. Az adatmegosztás különböző 
típusú hatékonyságnövelést 
eredményezhet, de a verseny 
korlátozásához is vezethet, különösen 
akkor, ha a verseny szempontjából 
érzékeny információk megosztását is 
magában foglalja. Ez különösen azokban a 
helyzetekben érvényes, amikor az 
adatmegosztás lehetővé teszi a 
vállalkozások számára, hogy megismerjék 

(29) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtóinak eredményes intézkedéseket kell 
hozniuk a versenyjog betartásának 
biztosítása érdekében. Az adatmegosztás 
különböző típusú hatékonyságnövelést 
eredményezhet, de a verseny 
korlátozásához is vezethet, különösen 
akkor, ha a verseny szempontjából 
érzékeny információk megosztását is 
magában foglalja. Ez különösen azokban a 
helyzetekben érvényes, amikor az 
adatmegosztás lehetővé teszi a 
vállalkozások számára, hogy megismerjék 
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tényleges vagy potenciális versenytársaik 
piaci stratégiáit. A verseny szempontjából 
érzékeny információk általában a jövőbeli 
árakról, a termelési költségekről, a 
mennyiségekről, az árbevételről, az 
értékesítésről vagy a kapacitásokról 
tartalmaznak adatokat.

tényleges vagy potenciális versenytársaik 
piaci stratégiáit. A verseny szempontjából 
érzékeny információk általában a jövőbeli 
árakról, a termelési költségekről, a 
mennyiségekről, az árbevételről, az 
értékesítésről vagy a kapacitásokról 
tartalmaznak adatokat.

Or. en

Módosítás 224
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) E tekintetben különös 
jelentőséggel bír egy olyan gazdasági 
környezet megteremtése, amely egyenlő 
hozzáférést tesz lehetővé az adatokhoz 
mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok 
számára. Ennek a rendeletnek el kell 
kerülnie az olyan monopolisztikus 
végrehajtási módokat és struktúrákat, 
amelyek hátrányos helyzetbe hozhatják a 
mikrovállalkozásokat és a kkv-kat.

Or. en

Módosítás 225
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) A versenyképesség szempontjából 
érzékeny információkkal kapcsolatban 
figyelembe kell venni annak lehetőségét 
is, hogy a piac destabilizálása érdekében 
hamis adatokat tesznek közzé, ami annak 
köszönhető, hogy harmadik felek 
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érdekeltek a szóban forgó tisztességtelen 
versenyben. Ebből a célból aktiválni kell 
az adatok hitelességének ellenőrzésére 
szolgáló folyamatokat.

Or. en

Módosítás 226
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A határokon átnyúló, eredményes 
szolgáltatásnyújtás támogatása érdekében 
fel kell kérni az adatmegosztót, hogy 
jelentkezzen be csak annak a tagállamnak a 
kijelölt illetékes hatóságához, ahol üzleti 
tevékenységének fő helye vagy ahol 
törvényes képviselője található. Az említett 
bejelentésnek nem szabad egyebet 
tartalmaznia, mint az említett 
szolgáltatások nyújtásának szándékáról 
szóló nyilatkozatot, és azt csak az e 
rendeletben meghatározott információkkal 
lehet kiegészíteni.

(31) A határokon átnyúló, eredményes 
szolgáltatásnyújtás támogatása érdekében 
fel kell kérni az adatmegosztót, hogy 
jelentkezzen be csak annak a tagállamnak a 
kijelölt illetékes hatóságához, ahol üzleti 
tevékenységének fő helye vagy ahol 
törvényes képviselője található, és ezzel az 
értesítéssel az adatmegosztónak képesnek 
kell lennie arra, hogy további bejelentési 
kötelezettségek nélkül megkezdhesse 
működését más tagállamokban. Az 
említett bejelentésnek nem szabad egyebet 
tartalmaznia, mint az említett 
szolgáltatások nyújtásának szándékáról 
szóló nyilatkozatot, és azt csak az e 
rendeletben meghatározott információk 
benyújtásával lehet kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 227
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(31) A határokon átnyúló, eredményes 
szolgáltatásnyújtás támogatása érdekében 
fel kell kérni az adatmegosztót, hogy 
jelentkezzen be csak annak a tagállamnak a 
kijelölt illetékes hatóságához, ahol üzleti 
tevékenységének fő helye vagy ahol 
törvényes képviselője található. Az említett 
bejelentésnek nem szabad egyebet 
tartalmaznia, mint az említett 
szolgáltatások nyújtásának szándékáról 
szóló nyilatkozatot, és azt csak az e 
rendeletben meghatározott információkkal 
lehet kiegészíteni.

(31) A határokon átnyúló, eredményes 
szolgáltatásnyújtás támogatása érdekében 
fel kell kérni az adatmegosztót, hogy 
jelentkezzen be csak annak a tagállamnak a 
kijelölt illetékes hatóságához, ahol üzleti 
tevékenységének fő helye vagy ahol 
törvényes képviselője található. Az említett 
bejelentésnek nem szabad egyebet 
tartalmaznia, mint az említett 
szolgáltatások nyújtásának szándékáról 
szóló nyilatkozatot, és azt csak az e 
rendeletben meghatározott információk 
benyújtásával lehet kiegészíteni. A 
vonatkozó értesítést követően az 
adatmegosztónak képesnek kell lennie 
arra, hogy további bejelentési 
kötelezettségek nélkül megkezdhesse 
működését más tagállamokban.

Or. en

Módosítás 228
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A határokon átnyúló, eredményes 
szolgáltatásnyújtás támogatása érdekében 
fel kell kérni az adatmegosztót, hogy 
jelentkezzen be csak annak a tagállamnak a 
kijelölt illetékes hatóságához, ahol üzleti 
tevékenységének fő helye vagy ahol 
törvényes képviselője található. Az említett 
bejelentésnek nem szabad egyebet 
tartalmaznia, mint az említett 
szolgáltatások nyújtásának szándékáról 
szóló nyilatkozatot, és azt csak az e 
rendeletben meghatározott információkkal 
lehet kiegészíteni.

(31) A határokon átnyúló, eredményes 
szolgáltatásnyújtás támogatása érdekében 
fel kell kérni az adatmegosztót, hogy 
jelentkezzen be csak annak a tagállamnak a 
kijelölt illetékes hatóságához, ahol üzleti 
tevékenységének fő helye található. Az 
említett bejelentést csak az e rendeletben 
meghatározott információkkal lehet 
kiegészíteni.

Or. en
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Módosítás 229
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az adatmegosztási szolgáltatások e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelése ellenőrzésére kijelölt illetékes 
hatóságokat a horizontális vagy ágazati 
adatmegosztással kapcsolatos kapacitásuk 
és szakértelmük alapján kell 
megválasztani, és azoknak függetlennek, 
valamint átláthatónak és pártatlannak kell 
lenniük a feladataik ellátása során. A 
tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot az említett kijelölt illetékes 
hatóságok nevéről.

(33) Az (EU) 2018/679 rendelet szerinti 
adatmegosztási szolgáltatások e rendelet 
követelményeinek való megfelelése 
ellenőrzésére kijelölt illetékes hatóságokat 
a horizontális vagy ágazati 
adatmegosztással kapcsolatos kapacitásuk 
és szakértelmük alapján kell 
megválasztani, és azoknak függetlennek, 
valamint átláthatónak és pártatlannak kell 
lenniük a feladataik ellátása során. A 
tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot az említett kijelölt illetékes 
hatóságok nevéről.

Or. en

Módosítás 230
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Jelentős potenciál rejlik az 
érintettek hozzájárulása alapján önként 
hozzáférhetővé tett adatok 
felhasználásban, vagy ha az nem 
személyes adatokat érint, a jogi személyek 
által hozzáférhetővé tett adatok közérdekű 
célokra történő felhasználásában. Ilyen 
célok lehetnek az egészségügy, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, a 
mobilitás javítása, a hivatalos statisztikák 
létrehozásának megkönnyítése vagy a 
közszolgáltatások nyújtásának javítása. 
Szintén általános érdekű céloknak kell 
tekinteni a tudományos kutatás 

törölve
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támogatását, ideértve például a 
technológiai fejlesztést és a demonstrációt, 
az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és 
a magánfinanszírozású kutatásokat. 
Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
hozzájáruljon az adatelemzés és a gépi 
tanulás lehetővé tétele érdekében az 
adatelemzések és a gépi tanulás – akár az 
Unión belül határokon átnyúló jelleggel 
történő – lehetővé tételéhez megfelelő 
méretű, adataltruizmus alapján 
hozzáférhetővé tett adatkészletek 
megjelenéséhez.

Or. en

Módosítás 231
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Jelentős potenciál rejlik az 
érintettek hozzájárulása alapján önként 
hozzáférhetővé tett adatok felhasználásban, 
vagy ha az nem személyes adatokat érint, a 
jogi személyek által hozzáférhetővé tett 
adatok közérdekű célokra történő 
felhasználásában. Ilyen célok lehetnek az 
egészségügy, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, a mobilitás javítása, a hivatalos 
statisztikák létrehozásának megkönnyítése 
vagy a közszolgáltatások nyújtásának 
javítása. Szintén általános érdekű céloknak 
kell tekinteni a tudományos kutatás 
támogatását, ideértve például a 
technológiai fejlesztést és a demonstrációt, 
az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a 
magánfinanszírozású kutatásokat. Ennek a 
rendeletnek az a célja, hogy hozzájáruljon 
az adatelemzés és a gépi tanulás lehetővé 
tétele érdekében az adatelemzések és a 
gépi tanulás – akár az Unión belül 
határokon átnyúló jelleggel történő – 

(35) Jelentős potenciál rejlik az 
érintettek és az adattulajdonosok 
tájékoztatáson alapuló, érvényes 
hozzájárulása alapján ingyenesen és 
önként hozzáférhetővé tett adatok 
felhasználásban, vagy ha az nem személyes 
adatokat érint, a jogi személyek által 
hozzáférhetővé tett adatok közérdekű 
célokra történő felhasználásában. Ilyen 
célok lehetnek az egészségügy, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, a 
mobilitás javítása, a hivatalos statisztikák 
létrehozásának megkönnyítése vagy a 
közszolgáltatások nyújtásának javítása. Az 
önzetlen beleegyezés nem vonatkozik a 
munkahelyi élethelyzetekre, mivel a 
munkavállalók és a munkáltatók közötti 
kapcsolat nem teszi lehetővé a 
munkavállaló számára, hogy önként 
dönthessen beleegyezése 
megadásáról. Szintén általános érdekű 
céloknak kell tekinteni a tudományos 
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lehetővé tételéhez megfelelő méretű, 
adataltruizmus alapján hozzáférhetővé tett 
adatkészletek megjelenéséhez.

kutatás támogatását, ideértve például a 
technológiai fejlesztést és a demonstrációt, 
az alapkutatást, az alkalmazott kutatást, a 
magánfinanszírozású kutatásokat és az 
együttműködésen alapuló tudást. Ennek a 
rendeletnek az a célja, hogy hozzájáruljon 
az adatelemzés és a gépi tanulás lehetővé 
tétele érdekében az adatelemzések és a 
gépi tanulás – akár az Unión belül 
határokon átnyúló jelleggel történő – 
lehetővé tételéhez megfelelő méretű, 
adataltruizmus alapján hozzáférhetővé tett 
adatkészletek megjelenéséhez.

Or. en

Módosítás 232
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Jelentős potenciál rejlik az 
érintettek hozzájárulása alapján önként 
hozzáférhetővé tett adatok felhasználásban, 
vagy ha az nem személyes adatokat érint, a 
jogi személyek által hozzáférhetővé tett 
adatok közérdekű célokra történő 
felhasználásában. Ilyen célok lehetnek az 
egészségügy, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, a mobilitás javítása, a hivatalos 
statisztikák létrehozásának megkönnyítése 
vagy a közszolgáltatások nyújtásának 
javítása. Szintén általános érdekű céloknak 
kell tekinteni a tudományos kutatás 
támogatását, ideértve például a 
technológiai fejlesztést és a demonstrációt, 
az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a 
magánfinanszírozású kutatásokat. Ennek a 
rendeletnek az a célja, hogy hozzájáruljon 
az adatelemzés és a gépi tanulás lehetővé 
tétele érdekében az adatelemzések és a 
gépi tanulás – akár az Unión belül 
határokon átnyúló jelleggel történő – 
lehetővé tételéhez megfelelő méretű, 

(35) Jelentős potenciál rejlik az 
érintettek hozzájárulása alapján önként 
hozzáférhetővé tett adatok felhasználásban, 
vagy ha az nem személyes adatokat érint, a 
jogi személyek által hozzáférhetővé tett 
adatok közérdekű célokra történő 
felhasználásában. Ilyen célok lehetnek az 
egészségügy, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, a mobilitás javítása, a hivatalos 
statisztikák létrehozásának megkönnyítése 
vagy a közszolgáltatások nyújtásának 
javítása. Szintén általános érdekű céloknak 
kell tekinteni a tudományos kutatás 
támogatását, ideértve például a 
technológiai fejlesztést és a demonstrációt, 
az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a 
magánfinanszírozású kutatásokat. Ennek a 
rendeletnek az a célja, hogy hozzájáruljon 
az adatelemzés és a gépi tanulás lehetővé 
tétele érdekében az adatelemzések és a 
gépi tanulás – akár az Unión belül 
határokon átnyúló jelleggel történő – 
lehetővé tételéhez megfelelő méretű, 
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adataltruizmus alapján hozzáférhetővé tett 
adatkészletek megjelenéséhez.

adataltruizmus alapján hozzáférhetővé tett 
adatkészletek megjelenéséhez. A 
rendeletnek magas szintű védelmet kell 
biztosítania a félrevezető gyakorlatokkal 
szemben az ipar közcélú kutatásként 
feltüntetett kezdeményezései tekintetében, 
az „etikus” magatartás elősegítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 233
Patrizia Toia, Franco Roberti

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Egy biztonságos európai egyesített 
digitálisidentitás-rendszer létrehozása 
döntő fontosságú. Az adatkezelési 
törvénynek biztosítania kell az uniós 
digitális identitással való koherenciát, 
amelynek révén a felhasználók 
hozzáférhetnek az online 
szolgáltatásokhoz, ellenőrizhetik 
adataikat, képesek lehetnek gyorsan 
kezelni az általuk nyújtott beleegyezést és 
megfelelően érvényesíteni jogaikat, 
például a hordozhatóságot és a személyes 
adatok tárolásának megszüntetéséhez való 
jogot.

Or. en

Módosítás 234
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(36) Azoknak a jogi személyeknek, 
amelyek általános érdekű célokat 
támogatnak az adataltruizmuson alapuló 
releváns adatok rendelkezésre 
bocsátásával, és megfelelnek bizonyos 
követelményeknek, lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy „az Unióban elismert 
adataltruista szervezetek ”-ként 
nyilvántartásba vetessék magukat. Ez 
adattárak létrehozásához vezethet. Mivel az 
egy tagállamban történő nyilvántartásba 
vétel az egész Unióban érvényes lenne, 
ennek elő kell segítenie a határokon 
átnyúló adatfelhasználást az Unión belül, 
valamint a több tagállamra kiterjedő 
adatkészletek megjelenését. Az érintettek e 
tekintetben hozzájárulást adnának az 
adatfeldolgozás konkrét céljaihoz, de 
hozzájárulhatnak a kutatás egyes 
területein vagy a kutatási projektek 
részeiben történő adatkezeléshez is, mivel 
az adatgyűjtés idején gyakran nem lehet 
teljes mértékben meghatározni a 
személyes adatok tudományos kutatási 
célokra történő feldolgozásának célját. A 
jogi személyek engedélyt adhatnának nem 
személyes adataik az engedély 
megadásának pillanatában nem 
meghatározott célokra történő 
feldolgozásához. Az említett 
nyilvántartásba vett szervezetek 
követelményeknek való önkéntes 
megfelelésének bizalmat kell kelteni 
abban, hogy az altruisztikus célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok általános 
érdeket szolgálnak. Az említett bizalomnak 
elsősorban az Unión belüli letelepedési 
helyből, valamint a nyilvántartásba vett 
szervezetek nonprofit jellegére vonatkozó 
követelményből, az átláthatósági 
követelményekből és az érintettek és a 
vállalatok jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében alkalmazott különleges 
biztosítékokból kell erednie. A további 
biztosítékoknak magukban kell foglalniuk 
a releváns adatok feldolgozásának lehetővé 
tételét a nyilvántartásba vett szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben, felügyeleti 

(36) Azokat a jogi személyeket, amelyek 
közérdekű célokat támogatnak a releváns 
adatok közérdekű adatmegosztáson 
alapuló rendelkezésre bocsátásával, és 
megfelelnek bizonyos követelményeknek, 
kötelezni kell arra, hogy „az Unióban 
engedélyezett adataltruista szervezetek”-
ként nyilvántartásba vetessék magukat. Ez 
adattárak létrehozásához vezethet. Mivel az 
egy tagállamban történő engedélyezés az 
egész Unióban érvényes lenne, ennek elő 
kell segítenie a határokon átnyúló 
adatfelhasználást az Unión belül, valamint 
a több tagállamra kiterjedő adatkészletek 
megjelenését. Az említett engedélyezett 
szervezetek követelményeknek való 
önkéntes megfelelésének bizalmat kell 
kelteni abban, hogy a közérdekű önkéntes 
adatmegosztás alapján rendelkezésre 
bocsátott adatok közérdeket szolgálnak. Az 
említett bizalomnak elsősorban az Unión 
belüli letelepedési helyből, valamint a 
nyilvántartásba vett szervezetek nonprofit 
jellegére vonatkozó követelményből, az 
átláthatósági követelményekből és az 
érintettek és a vállalatok jogainak és 
érdekeinek védelme érdekében alkalmazott 
különleges biztosítékokból kell erednie. Az 
érintettek jogainak és érdekeinek 
védelmének különösen a 2020/1828/EU 
irányelv szerint az érintettként emlegetett 
fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét 
szolgáló reprezentatív intézkedéseket kell 
tartalmaznia. A további biztosítékoknak 
magukban kell foglalniuk a releváns adatok 
feldolgozásának lehetővé tételét a 
nyilvántartásba vett szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben, felügyeleti 
mechanizmusokat, például etikai 
tanácsokat vagy testületeket annak 
biztosítására, hogy az adatkezelő magas 
szintű tudományos etikai normákat tartson 
fenn, hathatós technikai eszközöket a 
hozzájárulás bármikor történő 
visszavonásához vagy módosításához, az 
adatfeldolgozók (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti tájékoztatási kötelezettségei 
alapján, valamint eszközöket arra, hogy az 
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mechanizmusokat, például etikai 
tanácsokat vagy testületeket annak 
biztosítására, hogy az adatkezelő magas 
szintű tudományos etikai normákat tartson 
fenn, hathatós technikai eszközöket a 
hozzájárulás bármikor történő 
visszavonásához vagy módosításához, az 
adatfeldolgozók (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti tájékoztatási kötelezettségei 
alapján, valamint eszközöket arra, hogy az 
érintettek folyamatosan tájékozódhassanak 
az általuk rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról.

érintettek folyamatosan tájékozódhassanak 
az általuk rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 235
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Azoknak a jogi személyeknek, 
amelyek általános érdekű célokat 
támogatnak az adataltruizmuson alapuló 
releváns adatok rendelkezésre 
bocsátásával, és megfelelnek bizonyos 
követelményeknek, lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy „az Unióban elismert 
adataltruista szervezetek ”-ként 
nyilvántartásba vetessék magukat. Ez 
adattárak létrehozásához vezethet. Mivel az 
egy tagállamban történő nyilvántartásba 
vétel az egész Unióban érvényes lenne, 
ennek elő kell segítenie a határokon 
átnyúló adatfelhasználást az Unión belül, 
valamint a több tagállamra kiterjedő 
adatkészletek megjelenését. Az érintettek e 
tekintetben hozzájárulást adnának az 
adatfeldolgozás konkrét céljaihoz, de 
hozzájárulhatnak a kutatás egyes területein 
vagy a kutatási projektek részeiben történő 
adatkezeléshez is, mivel az adatgyűjtés 

(36) Azoknak a jogi személyeknek, 
amelyek általános érdekű célokat 
támogatnak az adataltruizmuson alapuló 
releváns adatok rendelkezésre 
bocsátásával, és megfelelnek bizonyos 
követelményeknek, lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy „az Unióban elismert 
adataltruista szervezetek ”-ként 
nyilvántartásba vetessék magukat. Ez 
adattárak létrehozásához vezethet. Mivel az 
egy tagállamban történő nyilvántartásba 
vétel az egész Unióban érvényes lenne, 
ennek elő kell segítenie a határokon 
átnyúló adatfelhasználást az Unión belül, 
valamint a több tagállamra kiterjedő 
adatkészletek megjelenését. Az érintettek e 
tekintetben hozzájárulást adnának az 
adatfeldolgozás konkrét céljaihoz, de 
hozzájárulhatnak a kutatás egyes területein 
vagy a kutatási projektek részeiben történő 
adatkezeléshez is, mivel az adatgyűjtés 
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idején gyakran nem lehet teljes mértékben 
meghatározni a személyes adatok 
tudományos kutatási célokra történő 
feldolgozásának célját. A jogi személyek 
engedélyt adhatnának nem személyes 
adataik az engedély megadásának 
pillanatában nem meghatározott célokra 
történő feldolgozásához. Az említett 
nyilvántartásba vett szervezetek 
követelményeknek való önkéntes 
megfelelésének bizalmat kell kelteni 
abban, hogy az altruisztikus célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok általános 
érdeket szolgálnak. Az említett bizalomnak 
elsősorban az Unión belüli letelepedési 
helyből, valamint a nyilvántartásba vett 
szervezetek nonprofit jellegére vonatkozó 
követelményből, az átláthatósági 
követelményekből és az érintettek és a 
vállalatok jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében alkalmazott különleges 
biztosítékokból kell erednie. A további 
biztosítékoknak magukban kell foglalniuk 
a releváns adatok feldolgozásának lehetővé 
tételét a nyilvántartásba vett szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben, felügyeleti 
mechanizmusokat, például etikai 
tanácsokat vagy testületeket annak 
biztosítására, hogy az adatkezelő magas 
szintű tudományos etikai normákat tartson 
fenn, hathatós technikai eszközöket a 
hozzájárulás bármikor történő 
visszavonásához vagy módosításához, az 
adatfeldolgozók (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti tájékoztatási kötelezettségei 
alapján, valamint eszközöket arra, hogy az 
érintettek folyamatosan tájékozódhassanak 
az általuk rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról.

idején gyakran nem lehet teljes mértékben 
meghatározni a személyes adatok 
tudományos kutatási célokra történő 
feldolgozásának célját. A jogi személyek 
engedélyt adhatnának nem személyes 
adataik az engedély megadásának 
pillanatában nem meghatározott célokra 
történő feldolgozásához. Az említett 
nyilvántartásba vett szervezetek 
követelményeknek való önkéntes 
megfelelésének bizalmat kell kelteni 
abban, hogy az altruisztikus célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok általános 
érdeket szolgálnak. Az említett bizalomnak 
elsősorban az Unión belüli letelepedési 
helyből, valamint a nyilvántartásba vett 
szervezetek nonprofit jellegére vonatkozó 
követelményből, az átláthatósági 
követelményekből és az érintettek és a 
vállalatok jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében alkalmazott különleges 
biztosítékokból kell erednie. A további 
biztosítékoknak magukban kell foglalniuk 
a releváns adatok feldolgozásának lehetővé 
tételét a nyilvántartásba vett szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben, felügyeleti 
mechanizmusokat, például etikai 
tanácsokat vagy testületeket annak 
biztosítására, hogy az adatkezelő magas 
szintű tudományos etikai normákat tartson 
fenn, hathatós és egyértelműen 
kommunikált technikai eszközöket a 
hozzájárulás bármikor történő 
visszavonásához vagy módosításához, az 
adatfeldolgozók (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti tájékoztatási kötelezettségei 
alapján, valamint eszközöket arra, hogy az 
érintettek folyamatosan tájékozódhassanak 
az általuk rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 236
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Azoknak a jogi személyeknek, 
amelyek általános érdekű célokat 
támogatnak az adataltruizmuson alapuló 
releváns adatok rendelkezésre 
bocsátásával, és megfelelnek bizonyos 
követelményeknek, lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy „az Unióban elismert 
adataltruista szervezetek ”-ként 
nyilvántartásba vetessék magukat. Ez 
adattárak létrehozásához vezethet. Mivel az 
egy tagállamban történő nyilvántartásba 
vétel az egész Unióban érvényes lenne, 
ennek elő kell segítenie a határokon 
átnyúló adatfelhasználást az Unión belül, 
valamint a több tagállamra kiterjedő 
adatkészletek megjelenését. Az érintettek e 
tekintetben hozzájárulást adnának az 
adatfeldolgozás konkrét céljaihoz, de 
hozzájárulhatnak a kutatás egyes területein 
vagy a kutatási projektek részeiben történő 
adatkezeléshez is, mivel az adatgyűjtés 
idején gyakran nem lehet teljes mértékben 
meghatározni a személyes adatok 
tudományos kutatási célokra történő 
feldolgozásának célját. A jogi személyek 
engedélyt adhatnának nem személyes 
adataik az engedély megadásának 
pillanatában nem meghatározott célokra 
történő feldolgozásához. Az említett 
nyilvántartásba vett szervezetek 
követelményeknek való önkéntes 
megfelelésének bizalmat kell kelteni 
abban, hogy az altruisztikus célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok általános 
érdeket szolgálnak. Az említett bizalomnak 
elsősorban az Unión belüli letelepedési 
helyből, valamint a nyilvántartásba vett 
szervezetek nonprofit jellegére vonatkozó 
követelményből, az átláthatósági 
követelményekből és az érintettek és a 
vállalatok jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében alkalmazott különleges 
biztosítékokból kell erednie. A további 

(36) Azoknak a jogi személyeknek, 
amelyek általános érdekű célokat 
támogatnak az adataltruizmuson alapuló 
releváns adatok rendelkezésre 
bocsátásával, és megfelelnek bizonyos 
követelményeknek, lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy „az Unióban elismert 
adataltruista szervezetek ”-ként 
nyilvántartásba vetessék magukat. Ez 
adattárak létrehozásához vezethet. Mivel az 
egy tagállamban történő nyilvántartásba 
vétel az egész Unióban érvényes lenne, 
ennek elő kell segítenie a határokon 
átnyúló adatfelhasználást az Unión belül, 
valamint a több tagállamra kiterjedő 
adatkészletek megjelenését. Az érintettek e 
tekintetben hozzájárulást adnának az 
adatfeldolgozás konkrét céljaihoz, de 
hozzájárulhatnak a kutatás egyes területein 
vagy a kutatási projektek részeiben történő 
adatkezeléshez is, mivel az adatgyűjtés 
idején gyakran nem lehet teljes mértékben 
meghatározni a személyes adatok 
tudományos kutatási célokra történő 
feldolgozásának célját. A jogi személyek 
engedélyt adhatnának nem személyes 
adataik az engedély megadásának 
pillanatában nem meghatározott célokra 
történő feldolgozásához. Az említett 
nyilvántartásba vett szervezetek 
követelményeknek való önkéntes 
megfelelésének bizalmat kell kelteni 
abban, hogy az altruisztikus célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok általános 
érdeket szolgálnak. Az említett bizalomnak 
elsősorban az Unión belüli letelepedési 
helyből, valamint a nyilvántartásba vett 
szervezetek nonprofit jellegére vonatkozó 
követelményből, az átláthatósági 
követelményekből és az érintettek és a 
vállalatok jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében alkalmazott különleges 
biztosítékokból kell erednie. A további 
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biztosítékoknak magukban kell foglalniuk 
a releváns adatok feldolgozásának lehetővé 
tételét a nyilvántartásba vett szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben, felügyeleti 
mechanizmusokat, például etikai 
tanácsokat vagy testületeket annak 
biztosítására, hogy az adatkezelő magas 
szintű tudományos etikai normákat tartson 
fenn, hathatós technikai eszközöket a 
hozzájárulás bármikor történő 
visszavonásához vagy módosításához, az 
adatfeldolgozók (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti tájékoztatási kötelezettségei 
alapján, valamint eszközöket arra, hogy az 
érintettek folyamatosan tájékozódhassanak 
az általuk rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról.

biztosítékoknak magukban kell foglalniuk 
a releváns adatok feldolgozásának lehetővé 
tételét a nyilvántartásba vett szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben az Unión belül, felügyeleti 
mechanizmusokat, például etikai 
tanácsokat vagy testületeket annak 
biztosítására, hogy az adatkezelő magas 
szintű tudományos etikai normákat tartson 
fenn, hathatós technikai eszközöket a 
hozzájárulás bármikor történő 
visszavonásához vagy módosításához, az 
adatfeldolgozók (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti tájékoztatási kötelezettségei 
alapján, valamint eszközöket arra, hogy az 
érintettek folyamatosan tájékozódhassanak 
az általuk rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 237
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Azoknak a jogi személyeknek, 
amelyek általános érdekű célokat 
támogatnak az adataltruizmuson alapuló 
releváns adatok rendelkezésre 
bocsátásával, és megfelelnek bizonyos 
követelményeknek, lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy „az Unióban elismert 
adataltruista szervezetek ”-ként 
nyilvántartásba vetessék magukat. Ez 
adattárak létrehozásához vezethet. Mivel az 
egy tagállamban történő nyilvántartásba 
vétel az egész Unióban érvényes lenne, 
ennek elő kell segítenie a határokon 
átnyúló adatfelhasználást az Unión belül, 
valamint a több tagállamra kiterjedő 
adatkészletek megjelenését. Az érintettek e 
tekintetben hozzájárulást adnának az 

(36) Azoknak a jogi személyeknek, 
amelyek közérdekű célokat támogatnak az 
adataltruizmuson alapuló releváns adatok 
rendelkezésre bocsátásával, és megfelelnek 
bizonyos követelményeknek, lehetőséget 
kell kapniuk arra, hogy „az Unióban 
elismert adataltruista szervezetek ”-ként 
nyilvántartásba vetessék magukat. Ez 
adattárak létrehozásához vezethet. Mivel az 
egy tagállamban történő nyilvántartásba 
vétel az egész Unióban érvényes lenne, 
ennek elő kell segítenie a határokon 
átnyúló adatfelhasználást az Unión belül, 
valamint a több tagállamra kiterjedő 
adatkészletek megjelenését. Az érintettek e 
tekintetben hozzájárulást adnának az 
adatfeldolgozás konkrét céljaihoz, de 
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adatfeldolgozás konkrét céljaihoz, de 
hozzájárulhatnak a kutatás egyes területein 
vagy a kutatási projektek részeiben történő 
adatkezeléshez is, mivel az adatgyűjtés 
idején gyakran nem lehet teljes mértékben 
meghatározni a személyes adatok 
tudományos kutatási célokra történő 
feldolgozásának célját. A jogi személyek 
engedélyt adhatnának nem személyes 
adataik az engedély megadásának 
pillanatában nem meghatározott célokra 
történő feldolgozásához. Az említett 
nyilvántartásba vett szervezetek 
követelményeknek való önkéntes 
megfelelésének bizalmat kell kelteni 
abban, hogy az altruisztikus célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok általános 
érdeket szolgálnak. Az említett bizalomnak 
elsősorban az Unión belüli letelepedési 
helyből, valamint a nyilvántartásba vett 
szervezetek nonprofit jellegére vonatkozó 
követelményből, az átláthatósági 
követelményekből és az érintettek és a 
vállalatok jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében alkalmazott különleges 
biztosítékokból kell erednie. A további 
biztosítékoknak magukban kell foglalniuk 
a releváns adatok feldolgozásának lehetővé 
tételét a nyilvántartásba vett szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben, felügyeleti 
mechanizmusokat, például etikai 
tanácsokat vagy testületeket annak 
biztosítására, hogy az adatkezelő magas 
szintű tudományos etikai normákat tartson 
fenn, hathatós technikai eszközöket a 
hozzájárulás bármikor történő 
visszavonásához vagy módosításához, az 
adatfeldolgozók (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti tájékoztatási kötelezettségei 
alapján, valamint eszközöket arra, hogy az 
érintettek folyamatosan tájékozódhassanak 
az általuk rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról.

hozzájárulhatnak a kutatás egyes területein 
vagy a kutatási projektek részeiben történő 
adatkezeléshez is, mivel az adatgyűjtés 
idején gyakran nem lehet teljes mértékben 
meghatározni a személyes adatok 
tudományos kutatási célokra történő 
feldolgozásának célját. A jogi személyek 
engedélyt adhatnának nem személyes 
adataik az engedély megadásának 
pillanatában nem meghatározott célokra 
történő feldolgozásához. Az említett 
nyilvántartásba vett szervezetek 
követelményeknek való önkéntes 
megfelelésének bizalmat kell kelteni 
abban, hogy az altruisztikus célokra 
rendelkezésre bocsátott adatok közérdeket 
szolgálnak. Az említett bizalomnak 
elsősorban az Unión belüli letelepedési 
helyből, valamint a nyilvántartásba vett 
szervezetek nonprofit jellegére vonatkozó 
követelményből, az átláthatósági 
követelményekből és az érintettek és a 
vállalatok jogainak és érdekeinek védelme 
érdekében alkalmazott különleges 
biztosítékokból kell erednie. A további 
biztosítékoknak magukban kell foglalniuk 
a releváns adatok feldolgozásának lehetővé 
tételét a nyilvántartásba vett szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben, felügyeleti 
mechanizmusokat, például etikai 
tanácsokat vagy testületeket annak 
biztosítására, hogy az adatkezelő magas 
szintű tudományos etikai normákat tartson 
fenn, hathatós technikai eszközöket a 
hozzájárulás bármikor történő 
visszavonásához vagy módosításához, az 
adatfeldolgozók (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti tájékoztatási kötelezettségei 
alapján, valamint eszközöket arra, hogy az 
érintettek folyamatosan tájékozódhassanak 
az általuk rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról.

Or. en
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Módosítás 238
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ez a rendelet nem érinti azoknak a 
szervezeteknek a létrehozását, szervezetét 
és működését, amelyek a nemzeti 
jogszabályok szerinti adataltruizmusban 
kívánnak részt venni. A tagállamban 
nonprofit szervezetként történő jogszerű 
működés a nemzeti jogszabályok 
követelményeire támaszkodva ítélhető 
meg. Azoknak a szervezeteknek, amelyek 
megfelelnek az e rendelet 
követelményeinek, lehetőséget kell 
kapniuk az „Unióban elismertadataltruista 
szervezet” cím használatára.

(37) Ez a rendelet nem érinti azoknak a 
szervezeteknek a létrehozását, szervezetét 
és működését, amelyek a nemzeti 
jogszabályok szerinti adataltruizmusban 
kívánnak részt venni. A tagállamban 
nonprofit szervezetként történő jogszerű 
működés a nemzeti jogszabályok 
követelményeire támaszkodva ítélhető 
meg. Azoknak a szervezeteknek, amelyek 
megfelelnek az e rendelet 
követelményeinek, lehetőséget kell 
kapniuk az „Unióban elismert 
adataltruista szervezet” cím használatára. 
A szervezetnek az EU-ban külön logót 
vagy QR-kódot kell használnia, amely 
összekapcsolja az elismert adataltruista 
szervezetek európai nyilvántartását, úgy 
online, mint offline. A logó célja, hogy 
koherens vizuális identitást biztosítson az 
Európai Unió adatkezelő szervezetei 
számára, és hozzájáruljon az érintettek és 
a jogi személyek bizalmának növeléséhez. 
A logót külön végrehajtási aktusban 
megállapított szabályok segítségével kell 
létrehozni és megjeleníteni.

Or. en

Módosítás 239
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ez a rendelet nem érinti azoknak a (37) Ez a rendelet nem érinti azoknak a 
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szervezeteknek a létrehozását, szervezetét 
és működését, amelyek a nemzeti 
jogszabályok szerinti adataltruizmusban 
kívánnak részt venni. A tagállamban 
nonprofit szervezetként történő jogszerű 
működés a nemzeti jogszabályok 
követelményeire támaszkodva ítélhető 
meg. Azoknak a szervezeteknek, amelyek 
megfelelnek az e rendelet 
követelményeinek, lehetőséget kell 
kapniuk az „Unióban elismertadataltruista 
szervezet” cím használatára.

szervezeteknek a létrehozását, szervezetét 
és működését, amelyek a nemzeti 
jogszabályok szerinti közérdekű önkéntes 
adatmegosztásban kívánnak részt venni. A 
tagállamban nonprofit szervezetként 
történő jogszerű működés a nemzeti 
jogszabályok követelményeire 
támaszkodva ítélhető meg. Azoknak a 
szervezeteknek, amelyek megfelelnek az e 
rendelet követelményeinek, lehetőséget 
kell kapniuk az „Unióban engedélyezett 
adataltruista szervezet” cím használatára.

Or. en

Módosítás 240
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Ez a rendelet nem érinti a 
közszférába tartozó szervektől eltérő olyan 
szervezetek létrehozását, megszervezését 
és működését, amelyek nyílt licencek 
alapján folytatnak adat- és 
tartalommegosztást, hozzájárulva ezzel a 
mindenki számára elérhető közös 
erőforrások létrehozásához. Ez magában 
foglalja az együttműködésen alapuló nyílt 
tudásmegosztó platformokat, például a 
Wikipédiát és a Wikidatát, a nyílt 
hozzáférésű tudományos és akadémiai 
adattárakat, a nyílt forráskódú 
szoftverfejlesztő platformokat és a nyílt 
hozzáférésű tartalom-összesítő 
platformokat, mint például a Europeant. 
Az ilyen nyílt hozzáférésű közös 
tudástárakat létrehozó szervezetek fontos 
szerepet játszanak az online 
infrastruktúrában. Ezért e rendelet 
egyetlen rendelkezését sem szabad úgy 
értelmezni, hogy korlátozza a nonprofit 
szervezetek azon képességét, hogy az 
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adatokat és a tartalmat nyílt licencek 
alapján a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tegyék.

Or. en

Módosítás 241
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Ez a rendelet nem érinti a 
közszférába tartozó szervektől eltérő olyan 
szervezetek létrehozását, megszervezését 
és működését, amelyek nyílt licencek 
alapján folytatnak adat- és 
tartalommegosztást, hozzájárulva ezzel a 
mindenki számára elérhető közös 
erőforrások létrehozásához. Ez magában 
foglalja az együttműködésen alapuló nyílt 
tudásmegosztó platformokat, a nyílt 
hozzáférésű tudományos és akadémiai 
adattárakat, a nyílt forráskódú 
szoftverfejlesztő platformokat és a nyílt 
hozzáférésű tartalom-összesítő 
platformokat. Az ilyen nyílt hozzáférésű 
közös tudástárakat létrehozó szervezetek 
fontos szerepet játszanak az online 
infrastruktúrában. Ezért e rendelet 
egyetlen rendelkezését sem szabad úgy 
értelmezni, hogy korlátozza a nonprofit 
szervezetek azon képességét, hogy az 
adatokat és a tartalmat nyílt licencek 
alapján a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tegyék.

Or. en

Módosítás 242
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az Unióban elismert adataltruista 
szervezeteknek lehetőséget kell kapniuk a 
releváns adatok közvetlenül természetes és 
jogi személyektől történő összegyűjtésére 
vagy a mások által gyűjtött adatok 
feldolgozására. Az adataltruizmus 
általában az érintettek (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja és a 9. cikke (2) bekezdésének a) 
pontja értelmében vett hozzájárulására 
támaszkodik, a törvényes hozzájárulásra a 
7. cikkel összhangban vonatkozó 
követelményeknek megfelelően. Az (EU) 
2016/679 rendeletnek megfelelően a 
tudományos kutatási célok a tudományos 
kutatás bizonyos területeihez való 
hozzájárulással támogathatók, amennyiben 
megfelelnek a tudományos kutatás, vagy 
csak a kutatások egyes területei vagy a 
kutatási projektek egyes részei elismert 
etikai normáinak. Az (EU) 2016/679 
rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja előírja, hogy a tudományos vagy 
történeti kutatási vagy statisztikai célú 
további feldolgozást az (EU) 2016/679 
rendelet 89. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban nem szabad a kezdeti 
célokkal összeegyeztethetetlennek 
tekinteni.

(38) Az Unióban engedélyezett 
adataltruista szervezeteknek lehetőséget 
kell kapniuk a releváns adatok közvetlenül 
természetes és jogi személyektől történő 
összegyűjtésére vagy a mások által gyűjtött 
adatok feldolgozására. A közérdekű 
önkéntes adatmegosztás általában az 
érintettek (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének a) pontja és a 9. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében vett 
hozzájárulására támaszkodik, a törvényes 
hozzájárulásra a 7. cikkel összhangban 
vonatkozó követelményeknek megfelelően. 
Az (EU) 2016/679 rendeletnek 
megfelelően a tudományos kutatási célok a 
tudományos kutatás bizonyos területeihez 
való hozzájárulással támogathatók, 
amennyiben megfelelnek a tudományos 
kutatás, vagy csak a kutatások egyes 
területei vagy a kutatási projektek egyes 
részei elismert etikai normáinak. Az (EU) 
2016/679 rendelet 5. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja előírja, hogy a 
tudományos vagy történeti kutatási vagy 
statisztikai célú további feldolgozást az 
(EU) 2016/679 rendelet 89. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban nem szabad a 
kezdeti célokkal összeegyeztethetetlennek 
tekinteni. Nem személyes adatok esetében 
a használati korlátozásokat az 
adattulajdonos engedélye határozza meg.

Or. en

Módosítás 243
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az Unióban elismert adataltruista 
szervezeteknek lehetőséget kell kapniuk a 
releváns adatok közvetlenül természetes és 
jogi személyektől történő összegyűjtésére 
vagy a mások által gyűjtött adatok 
feldolgozására. Az adataltruizmus 
általában az érintettek (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja és a 9. cikke (2) bekezdésének a) 
pontja értelmében vett hozzájárulására 
támaszkodik, a törvényes hozzájárulásra a 
7. cikkel összhangban vonatkozó 
követelményeknek megfelelően. Az (EU) 
2016/679 rendeletnek megfelelően a 
tudományos kutatási célok a tudományos 
kutatás bizonyos területeihez való 
hozzájárulással támogathatók, amennyiben 
megfelelnek a tudományos kutatás, vagy 
csak a kutatások egyes területei vagy a 
kutatási projektek egyes részei elismert 
etikai normáinak. Az (EU) 2016/679 
rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja előírja, hogy a tudományos vagy 
történeti kutatási vagy statisztikai célú 
további feldolgozást az (EU) 2016/679 
rendelet 89. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban nem szabad a kezdeti 
célokkal összeegyeztethetetlennek 
tekinteni.

(38) Az Unióban elismert adataltruista 
szervezeteknek lehetőséget kell kapniuk a 
releváns adatok közvetlenül Unióban 
letelepedett természetes és jogi 
személyektől történő összegyűjtésére vagy 
a mások által gyűjtött adatok 
feldolgozására. Az adataltruizmus 
általában az érintettek (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja és a 9. cikke (2) bekezdésének a) 
pontja értelmében vett hozzájárulására 
támaszkodik, a törvényes hozzájárulásra a 
7. cikkel összhangban vonatkozó 
követelményeknek megfelelően. Az (EU) 
2016/679 rendeletnek megfelelően a 
tudományos kutatási célok a tudományos 
kutatás bizonyos területeihez való 
hozzájárulással támogathatók, amennyiben 
megfelelnek a tudományos kutatás, vagy 
csak a kutatások egyes területei vagy a 
kutatási projektek egyes részei elismert 
etikai normáinak. Az (EU) 2016/679 
rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja előírja, hogy a tudományos vagy 
történeti kutatási vagy statisztikai célú 
további feldolgozást az (EU) 2016/679 
rendelet 89. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban nem szabad a kezdeti 
célokkal összeegyeztethetetlennek 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 244
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A hozzájárulás megadása és 
visszavonása terén további jogbiztonság 

(39) A bizalom megteremtése, valamint 
a hozzájárulás megadása és visszavonása 
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megteremtése érdekében – különösen a 
tudományos kutatás és az altruista alapon 
hozzáférhetővé tett adatok statisztikai 
felhasználása összefüggésében – ki kell 
dolgozni egy az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlapot, amelyet az 
altruisztikus adatmegosztás keretében kell 
használni. Az említett 
formanyomtatványnak hozzá kell járulnia 
az érintettek számára a további 
átláthatósághoz abban a tekintetben, hogy 
az adataikhoz hozzájárulásukkal 
összhangban és az adatvédelmi szabályok 
maradéktalan betartásával férnek hozzá és 
használják fel azokat. Használható lehet a 
vállalatok által végrehajtott, adataltruizmus 
egyszerűsítésére és olyan mechanizmus 
biztosítására is, amely lehetővé teszi az 
említett vállalatok számára az adatok 
felhasználására vonatkozó engedélyük 
visszavonását. Az egyes ágazatok 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében – ideértve az adatvédelmi 
szempontokat is – lehetőséget kell 
biztosítani az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap ágazati 
módosítására.

terén további jogbiztonság megteremtése 
érdekében – különösen a tudományos 
kutatás és az altruista alapon 
hozzáférhetővé tett adatok statisztikai 
felhasználása összefüggésében – ki kell 
dolgozni egy az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlapot, amelyet az 
altruisztikus adatmegosztás keretében kell 
használni. Az említett 
formanyomtatványnak hozzá kell járulnia 
az érintettek számára a további 
átláthatósághoz abban a tekintetben, hogy 
az adataikhoz hozzájárulásukkal 
összhangban és az adatvédelmi szabályok 
maradéktalan betartásával férnek hozzá és 
használják fel azokat. Használható lehet a 
vállalatok által végrehajtott, adataltruizmus 
egyszerűsítésére és olyan mechanizmus 
biztosítására is, amely lehetővé teszi az 
említett vállalatok számára az adatok 
felhasználására vonatkozó engedélyük 
visszavonását. Az egyes ágazatok 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében – ideértve az adatvédelmi 
szempontokat is – lehetőséget kell 
biztosítani az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap ágazati 
módosítására.

Or. en

Módosítás 245
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A hozzájárulás megadása és 
visszavonása terén további jogbiztonság 
megteremtése érdekében – különösen a 
tudományos kutatás és az altruista alapon 
hozzáférhetővé tett adatok statisztikai 
felhasználása összefüggésében – ki kell 
dolgozni egy az adataltruizmushoz való 

(39) A hozzájárulás megadása és 
visszavonása terén további jogbiztonság 
megteremtése érdekében – különösen a 
tudományos kutatás és a közérdekű 
önkéntes adatmegosztási alapon 
hozzáférhetővé tett adatok statisztikai 
felhasználása összefüggésében – ki kell 
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európai hozzájárulási űrlapot, amelyet az 
altruisztikus adatmegosztás keretében kell 
használni. Az említett 
formanyomtatványnak hozzá kell járulnia 
az érintettek számára a további 
átláthatósághoz abban a tekintetben, hogy 
az adataikhoz hozzájárulásukkal 
összhangban és az adatvédelmi szabályok 
maradéktalan betartásával férnek hozzá és 
használják fel azokat. Használható lehet a 
vállalatok által végrehajtott, 
adataltruizmus egyszerűsítésére és olyan 
mechanizmus biztosítására is, amely 
lehetővé teszi az említett vállalatok 
számára az adatok felhasználására 
vonatkozó engedélyük visszavonását. Az 
egyes ágazatok sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében – ideértve az 
adatvédelmi szempontokat is – lehetőséget 
kell biztosítani az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap ágazati 
módosítására.

dolgozni egy az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlapot, amelyet a 
közérdekű önkéntes adatmegosztás 
keretében kell használni. Az említett 
formanyomtatványnak hozzá kell járulnia 
az érintettek számára a további 
átláthatósághoz abban a tekintetben, hogy 
az adataikhoz hozzájárulásukkal 
összhangban és az adatvédelmi szabályok 
maradéktalan betartásával férnek hozzá és 
használják fel azokat. Ez megkönnyíti a 
hozzájárulás megadását és visszavonását 
is. Az egyes ágazatok sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében – ideértve az 
adatvédelmi szempontokat is – lehetőséget 
kell biztosítani az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap ágazati 
módosítására.

Or. en

Módosítás 246
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Amint azt a 
preambulumbekezdések kiemelik, az 
európai adatstratégia olyan 
interoperábilis adatterek kialakulására 
épít, amelyek lehetővé teszik az adatok 
felhasználását és megosztását, függetlenül 
attól, hogy a tárolásuk fizikai helye az 
Unióban van-e vagy sem, az 
alkalmazandó jogszabályokkal 
összhangban. Ahhoz, hogy ezek az 
adatterek összehangoltan alakuljanak ki, 
tiszteletben tartva az adatstratégiával 
kapcsolatos közös célt, fontos 
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meghatározni a közös tervezési elveket. A 
közös építőelemek és a puha 
infrastruktúra megkönnyíti az ágazatok 
közötti adatmegosztást, ugyanakkor 
mindenkor teret kell biztosítani a 
tartományspecifikus megoldások számára. 
Az adattér célja az lenne, hogy az adatok 
megtalálhatók, hozzáférhetőek, 
interoperábilisak és újrafelhasználhatók 
(findable, accessible, interoperable and 
reusable, FAIR) legyenek. Az 
adattereknek legalább a következő három 
alapelvet kell betartaniuk: 1) 
„adatszuverenitás”, 2) az adatokkal 
kapcsolatos egyenlő versenyfeltételek, 3) 
decentralizált puha infrastruktúra és a 
köz- és magánszféra irányítása. A 
természetes személy vagy a szervezet 
adatszuverenitása az adatteret 
meghatározó innovatív és átalakító 
koncepció. Amikor az adatokkal 
kapcsolatosan egyenlő versenyfeltételek 
állnak fenn, a játékosok a szolgáltatások 
minőségéért versenyeznek, nem pedig az 
általuk ellenőrzött adatok mennyiségéért. 
Az adatokkal kapcsolatos egyenlő 
versenyfeltételek a tisztességes 
adatmegosztó gazdaság megteremtésének 
sarkalatos kiindulópontját jelentik. Az 
egyenlő versenyfeltételek 
megtervezéséhez, létrehozásához és 
fenntartásához szilárd irányításra van 
szükség, amelyben az adattér valamennyi 
érintettjének úgy kell éreznie, hogy ott 
képviselettel rendelkezik és aziránt 
elkötelezett. Az adattereknek 
tartalmazniuk kell a kiberbiztonságra 
vonatkozó megfelelő szabályokat is az 
uniós jogszabályok szerint.

Or. en

Módosítás 247
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében létre kell 
hozni az Európai Adatinnovációs 
Testületet. A Testületnek a tagállamok, a 
Bizottság és a releváns adatterek és 
meghatározott ágazatok (például 
egészségügy, mezőgazdaság, közlekedés és 
statisztika) képviselőiből kell állnia. Fel 
kell kérni az Európai Adatvédelmi 
Testületet és az európai adatvédelmi 
biztost, hogy jelöljön ki egy képviselőt az 
Európai Adatinnovációs Testületbe, 
valamint jelölje ki az adattér-támogató 
központ és a szabványosító szervezetek 
képviselőjét. Az érdekelt feleket, a civil 
társadalmi szervezeteket és az érintett 
harmadik feleket, ideértve a kkv-k 
képviselőit és a szociális partnereket is, 
meg kell hívni az igazgatóság ülésein és 
adott esetben a Testület munkájában való 
részvételre. A Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a kis- és középvállalkozások, 
valamint az induló innovatív 
vállalkozások megfelelő képviseletet 
kapjanak a Testületben annak biztosítása 
érdekében, hogy gazdasági közösségünk 
ezen kritikus tagjai közvetlenül 
profitáljanak a szakértői ismeretekből, 
ugyanakkor hozzájáruljanak az európai 
piac bővüléséhez az adatgazdaság és az 
adatok hatékonyabb terjesztéséhez.

Or. en

Módosítás 248
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből, valamint a tudományos élet, 
a kutatási és a szabványosítási szervezetek 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe. A Testület 
Adatinnovációs Tanácsadó Testületet (a 
továbbiakban: Tanácsadó Testület) hoz 
létre. A Tanácsadó Testület arányos 
módon az ipar, a kkv-k, a kutatási és 
szabványosítási szervezetek, valamint 
egyéb releváns érdekeltek, illetve a 
Testület által kijelölt harmadik személyek 
15–30 releváns képviselőjéből áll. A 
Tanácsadó Testület képviselőt jelöl ki, aki 
részt vesz a Testület ülésein és annak 
munkájában.

Or. en

Módosítás 249
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Adam 
Jarubas, Georgios Kyrtsos, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 



AM\1229984HU.docx 163/197 PE691.449v01-00

HU

képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe. A Testület 
alcsoportjaként létre kell hozni egy 
adatinnovációs tanácsadó testületet, 
amely az ipar, a kutatási és 
szabványosítási szervezetek, valamint 
egyéb releváns érdekeltek releváns 
képviselőiből áll. A tanácsadó testületnek 
támogatnia kell a Testület munkáját az 
adatcserével, különösen pedig azzal 
kapcsolatos tanácsadás útján, hogy 
miként lehet a legmegfelelőbben 
megvédeni az illetéktelenek általi 
hozzáféréstől – amely szellemitulajdonjog-
lopáshoz vagy ipari kémkedéshez vezethet 
– a nem személyes jellegű, 
kereskedelmileg érzékeny adatokat, 
nevezetesen az üzleti titkokat, de az olyan 
nem személyes adatokat is, amelyek 
szellemi tulajdonjogok által védett 
tartalmat képviselnek.

Or. en

Módosítás 250
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság 
képviselőiből, az uniós kkv-követből vagy 
a kkv-követek hálózata által kijelölt 
képviselőből és a releváns szervek 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
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Adatinnovációs Testületbe. Adatinnovációs Testületbe. A nemzeti, 
transznacionális vagy közös európai 
adatterek képviselőit, a vállalkozásokat, a 
kutatókat és a civil társadalmat 
rendszeresen meg kell hívni a Testület 
munkájában való részvételre. A Testület a 
megvitatandó kérdésektől függően 
különböző formációkban ülésezik.

Or. en

Módosítás 251
Cyrus Engerer

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében létre kell 
hozni az Európai Adatinnovációs 
Testületet. A Testületnek a tagállamok, a 
Bizottság és a releváns adatterek és 
meghatározott ágazatok (például 
egészségügy, mezőgazdaság, közlekedés és 
statisztika) képviselőiből kell állnia, 
biztosítva a nemek közötti egyensúlyt. Fel 
kell kérni az Európai Adatvédelmi 
Testületet és az európai adatvédelmi 
biztost, hogy jelöljön ki egy képviselőt az 
Európai Adatinnovációs Testületbe, 
valamint jelölje ki az adattér-támogató 
központ és a szabványosító szervezetek 
képviselőjét.

Or. en

Módosítás 252
Angelika Niebler, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, 
Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
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40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből, valamint a tudományos élet, 
a kutatási és a szabványosítási szervezetek 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

Or. en

Módosítás 253
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, média, a kulturális és 
kreatív ágazatok, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből, valamint más fontos 
érdekelt felekből kell állnia. Fel kell kérni 
az Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

Or. en
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Módosítás 254
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 
képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre lehet hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság, az 
európai szociális partnerek és a releváns 
adatterek és meghatározott ágazatok 
(például egészségügy, mezőgazdaság, 
közlekedés és statisztika), többek között a 
civil társadalmi szervezetek képviselőiből 
kell állnia. Fel kell kérni az Európai 
Adatvédelmi Testületet, hogy jelöljön ki 
egy képviselőt az Európai Adatinnovációs 
Testületbe.

Or. en

Módosítás 255
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, 
mezőgazdaság, közlekedés és statisztika) 

(40) Az adatkormányzási keretrendszer 
sikeres megvalósítása érdekében szakértői 
csoport formájában létre kell hozni az 
Európai Adatinnovációs Testületet. A 
Testületnek a tagállamok, a Bizottság és a 
releváns adatterek és meghatározott 
ágazatok (például egészségügy, energia, 
ipari gyártás, mezőgazdaság, közlekedés 
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képviselőiből kell állnia. Fel kell kérni az 
Európai Adatvédelmi Testületet, hogy 
jelöljön ki egy képviselőt az Európai 
Adatinnovációs Testületbe.

és statisztika) képviselőiből kell állnia. Fel 
kell kérni az Európai Adatvédelmi 
Testületet, hogy jelöljön ki egy képviselőt 
az Európai Adatinnovációs Testületbe.

Or. en

Módosítás 256
Cyrus Engerer

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A Bizottságnak biztosítania kell, 
hogy a kis- és középvállalkozások, 
valamint az induló innovatív 
vállalkozások megfelelő képviseletet 
kapjanak a Testületben annak biztosítása 
érdekében, hogy gazdasági közösségünk 
ezen kritikus tagjai közvetlenül 
profitáljanak a szakértői ismeretekből, 
ugyanakkor hozzájáruljanak az európai 
piac bővüléséhez az adatgazdaság és az 
adatok hatékonyabb terjesztéséhez.

Or. en

Módosítás 257
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
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szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek 
nyilvántartást kell vezetnie az 
alkalmazásokról és az adatmegosztási 
rendszerek felhasználásának eseteiről az 
egész EU-ra kiterjedő módon, hogy 
igazolható legyen a szóban forgó 
mechanizmusok értéke, és lehetővé tegyék 
a tudás és a bevált gyakorlatok cseréjének 
összehangolt keretrendszerét. Ennek 
során a Testület arra használhatja fel 
ezeket az ismereteket, hogy tanácsot adjon 
a Bizottságnak a felhasználási esetek 
finanszírozásának olyan finanszírozási 
programok révén történő javításáról, mint 
a Horizont Európa vagy a Digitális 
Európa program. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

_________________ _________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef
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Or. en

Módosítás 258
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), és 
figyelembe kell vennie az egyes 
ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munkát. A műszaki 
szabványosítással kapcsolatos munka 
magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül, különösen annak 
tisztázása és megkülönböztetése 
tekintetében, hogy mely szabványok és 
gyakorlatok ágazatköziek és melyek 
ágazatiak. A Testületnek segítenie és 
tanácsot kell nyújtania az EU intézményei 
és a kialakulóban lévő adatterek számára, 
többek között az európai programok, 
például a Digitális Európa program révén 
nyújtott pénzügyi támogatás révén. A 
Testületnek együtt kell működnie az adatok 
további felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. A közérdekű 
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önkéntes adatmegosztást illetően a 
Testületnek az Európai Adatvédelmi 
Testülettel konzultálva támogatnia kell a 
Bizottságot az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap 
kidolgozásában.

_________________ _________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Or. en

Módosítás 259
Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
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kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap 
kidolgozásában. Emellett segítséget kell 
nyújtania a Bizottság számára az olyan 
szakpolitikák és stratégiák 
meghatározásában, amelyek célja az 
adatmanipuláció és a „hamis adatok” 
létrehozásának elkerülése, ezek ugyanis 
súlyos károkat okozhatnak a különböző 
ágazatokban.

_________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef.
45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies.

Or. it

Módosítás 260
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 



PE691.449v01-00 172/197 AM\1229984HU.docx

HU

magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában. 
Ezenkívül segítséget kell nyújtania a 
Bizottságnak az olyan szakpolitikák és 
stratégiák meghatározásában, amelyek 
célja az adatok manipulációjának és a 
„hamis adatok” létrehozásának 
elkerülése, ezek ugyanis súlyos károkat 
okozhatnak a különböző ágazatokban.

_________________ _________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Or. en

Módosítás 261
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a nyílt 
szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően az Európai 
Adatvédelmi Testületnek a Bizottsággal és 
a Testülettel konzultálva ki kell dolgoznia 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapot.

_________________ _________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Or. en
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Módosítás 262
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint európai és 
nemzetközi szabványok és előírások 
(többek között az IKT-szabványosítással 
foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő 
európai platform, a magszótárak44 és a 
CEF építőelemei45), az egyes ágazatokban 
vagy területeken folyó szabványosítási 
munka sérelme nélkül. A műszaki 
szabványosítással kapcsolatos munka 
magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az Adatinnovációs 
Tanácsadó Testülettel, az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

_________________ _________________
44 44 
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https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Or. en

Módosítás 263
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A Testületnek támogatnia kell a 
Bizottságot az e rendelet hatálya alá tartozó 
témákkal kapcsolatos nemzeti gyakorlatok 
és szakpolitikák összehangolásában, 
valamint a több ágazatra kiterjedő 
adatfelhasználás támogatásában az európai 
interoperabilitási keretrendszer (EIF) 
elveinek betartásával, valamint a 
szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 
adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 

(41) A Testület fő feladata, hogy segítse 
a kialakulóban lévő adatterek közötti 
interoperabilitás kialakítását. A 
Testületnek támogatnia kell a Bizottságot 
az e rendelet hatálya alá tartozó témákkal 
kapcsolatos nemzeti gyakorlatok és 
szakpolitikák összehangolásában, valamint 
a több ágazatra kiterjedő adatfelhasználás 
támogatásában az európai interoperabilitási 
keretrendszer (EIF) elveinek betartásával, 
valamint a szabványok és előírások (pl. a 
magszótárak44 és a CEF építőelemei45), az 
egyes ágazatokban vagy területeken folyó 
szabványosítási munka sérelme nélkül. A 
műszaki szabványosítással kapcsolatos 
munka magában foglalhatja a szabványok 
kidolgozása prioritásainak meghatározását, 
valamint az adatok két feldolgozási 
környezet közötti továbbítására szolgáló 
technikai és jogi szabványok létrehozását 
és fenntartását, amelyek lehetővé teszik az 
adatterek megszervezését közvetítő 
igénybevétele nélkül. A Testületnek együtt 
kell működnie az adatok további 
felhasználásával foglalkozó ágazati 
szervezetekkel, hálózatokkal vagy 
szakértői csoportokkal, vagy más, 
ágazatközi szervezetekkel. Az 



PE691.449v01-00 176/197 AM\1229984HU.docx

HU

konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

adataltruizmust illetően a Testületnek az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva támogatnia kell a Bizottságot 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap kidolgozásában.

_________________ _________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Or. en

Módosítás 264
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Az Adatinnovációs Testületnek 
nemcsak a stratégiai, hanem a taktikai és 
operatív szinttel is foglalkoznia kell az 
adatgazdaság Unióban működő 
különböző szereplői között. Ez például 
olyan tevékenységek összehangolását 
jelenti, amelyek során be kell tartani a 
stratégiai irányelveket olyan szempontok 
tekintetében, mint az adattér 
átjárhatósága/összevonása, az 
adatközvetítők interoperabilitása és az 
adatszuverenitás. A méretbeli és a piaci 
igényeket kielégítendő elengedhetetlen az 
ipar bevonása annak érdekében, hogy 
mindez valódi köz-magán törekvéssé 
váljon. Ennek megvalósítása érdekében az 
Adatinnovációs Testület szakértői csoport 
formájában létrehoz egy állandó 
alcsoportot, az úgynevezett adatcsere-
testületet. Az alcsoport olyan szereplőkből 
áll, amelyeknek közvetlen érdeke fűződik 
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az európai adatterek segítségével 
megvalósított adatmegosztásra és 
adatcserére vonatkozó szabványosított 
megközelítés létrehozásához, 
irányításához és elfogadásához. Ezeknek 
a szereplőknek kutatóknak, gyakorló 
szakembereknek, a fogyasztói szövetségek, 
valamint az adatok megosztására és 
cseréjére irányuló állami és 
magánkezdeményezések képviselőinek 
kell lenniük. Az adatcsere-testület feladata 
a puha infrastruktúrát végső soron 
meghatározó megállapodások részletes 
meghatározása, fenntartása és elfogadása 
lesz. Az adatcsere-testület gyakorlatilag 
taktikai és operatív szinten végrehajtja az 
Adatinnovációs Testület által stratégiai 
szinten kitűzött célokat. Ezeknek a 
szereplőknek kutatóknak, gyakorló 
szakembereknek, valamint az adatok 
megosztására és cseréjére irányuló állami 
és magánkezdeményezések képviselőinek 
kell lenniük. Az adatcsere-testületnek a 
későbbiekben a puha infrastruktúra 
fenntartására és naprakészen tartására 
kell összpontosítania (változáskezelés).

Or. en

Módosítás 265
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A „hamis adatok” tekintetében a 
Testület értékelheti egy hitelesített vagy 
hitelesíthető adatokat tartalmazó 
„adatútlevél” létrehozásának lehetőségét, 
hogy kizárja az adatok hamisítására tett 
kísérleteket.

Or. en
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Módosítás 266
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap kidolgozása 
céljából. Ezeket a végrehajtási 
hatásköröket a 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek46 
megfelelően kell gyakorolni.

törölve

_________________
46 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.).

Or. en

Módosítás 267
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Bizonyos adatkategóriák sajátos 
jellegének figyelembevétele érdekében fel 
kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy 
az EUMSZ 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el bizonyos nem 
személyes adatok jogalkotási eljárás során 
elfogadott egyedi uniós jogi aktusokban 
rendkívül érzékenynek ítélt kategóriái 

törölve
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harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó különleges 
feltételek meghatározása érdekében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson, és a 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban foglalt 
elvekkel összhangban kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 268
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Bizonyos adatkategóriák sajátos 
jellegének figyelembevétele érdekében fel 
kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy 
az EUMSZ 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el bizonyos nem 
személyes adatok jogalkotási eljárás során 
elfogadott egyedi uniós jogi aktusokban 
rendkívül érzékenynek ítélt kategóriái 
harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó különleges 
feltételek meghatározása érdekében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 

törölve
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konzultációkat folytasson, és a 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban foglalt 
elvekkel összhangban kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 269
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Bizonyos adatkategóriák sajátos 
jellegének figyelembevétele érdekében fel 
kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy 
az EUMSZ 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el bizonyos nem 
személyes adatok jogalkotási eljárás során 
elfogadott egyedi uniós jogi aktusokban 
rendkívül érzékenynek ítélt kategóriái 
harmadik országokba történő 
továbbítására vonatkozó különleges 
feltételek meghatározása érdekében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson, és a 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban foglalt 
elvekkel összhangban kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(43) Az Unió stratégiai autonómiája 
elvének figyelembevétele érdekében tilos a 
nem személyes és személyes adatok 
harmadik országokba történő továbbítása. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson, és a 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban foglalt 
elvekkel összhangban kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
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előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 270
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Ez a rendelet nem érintheti a 
versenyjogi szabályoknak és különösen az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
101. és 102. cikkének az alkalmazását. Az 
ebben a rendeletben foglalt intézkedéseket 
nem lehet úgy alkalmazni, hogy az a 
versenyt az Európai Unió működéséről 
szóló szerződéssel ellentétesen, 
indokolatlanul korlátozza. Ez különösen 
vonatkozik a verseny szempontjából 
érzékeny információk tényleges vagy 
potenciális versenytársak közötti adatcsere-
szolgáltatások útján történő cseréjére 
vonatkozó szabályokra.

(44) Ez a rendelet nem érintheti a 
versenyjogi szabályoknak és különösen az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
101. és 102. cikkének az alkalmazását. Az 
ebben a rendeletben foglalt intézkedéseket 
az általános érdekkel nem érintett 
esetekben nem lehet úgy alkalmazni, hogy 
az a versenyt az Európai Unió működéséről 
szóló szerződéssel és a GDPR-rel 
ellentétesen, indokolatlanul korlátozza. Ez 
különösen vonatkozik a verseny 
szempontjából érzékeny információk 
tényleges vagy potenciális versenytársak 
közötti adatcsere-szolgáltatások útján 
történő cseréjére vonatkozó szabályokra.

Or. en

Módosítás 271
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

(44a) Ezt a rendeletet az egyéb hatályos 
uniós jogszabályokkal, például az 
általános adatvédelmi rendelettel, 
valamint az adatkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazó, folyamatban 
lévő javaslatokkal, például a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabállyal, a 
digitális piacokról szóló jogszabállyal vagy 
az elektronikus hírközlési adatvédelmi 
rendelettel teljes összhangban és azokhoz 
képest teljesen következetes módon kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 272
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) Az európai adatvédelmi biztos és az 
Európai Adatvédelmi Testület 2021. 
március 10-i együttes véleményében 
komoly aggályoknak adott hangot, 
hangsúlyozva, hogy a javaslat „nem veszi 
kellőképpen figyelembe a személyes 
adatok védelme uniós jogszabályok 
szerinti mértéke biztosításának és 
garantálásának szükségességét”, és 
„súlyos aggályokat vet fel az alapvető 
jogok szempontjából”. Ezt a véleményt 
követően az intézmények elkötelezték 
magukat a rendeletben a GDPR 
érvényesítésének védelme érdekében 
foglalt rendelkezés megerősítése iránt.

Or. en

Módosítás 273
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Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és a különösen a 
Chartában elismert alapelveket, ideértve a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jogot, a személyes adatok védelmét, a 
vállalkozás szabadságát, a tulajdonhoz való 
jogot és a fogyatékkal élő személyek 
beilleszkedését is,

(46) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és a különösen a 
Chartában elismert alapelveket, ideértve a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jogot, a személyes adatok védelmét, a 
vállalkozás szabadságát, a tulajdonhoz való 
jogot és a fogyatékkal élő személyek 
beilleszkedését is. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartája a méltóság, a 
szabadságjogok, az egyenlőség, a 
szolidaritás, az állampolgári jogok és az 
igazságosság területén biztosítja az 
Európai Unió állampolgárainak jogait és 
szabadságait. A Charta felszólítja az Unió 
intézményeit, szerveit, hivatalait és 
ügynökségeit, valamint az uniós jogot 
végrehajtó tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben a jogokat, tartsák be az 
alapelveket és mozdítsák elő azok 
alkalmazását, különös tekintettel a 
magán- és családi élet, az otthon és a 
hírközlés tiszteletben tartásához való 
jogra, a személyes adatok védelmére és az 
átlátható ügyintézésre. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának iránytűként kell 
szolgálnia az adatkormányzási rendelet 
alapján végrehajtott valamennyi fellépés 
esetében.

Or. en

Módosítás 274
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és a különösen a 
Chartában elismert alapelveket, ideértve a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jogot, a személyes adatok védelmét, a 
vállalkozás szabadságát, a tulajdonhoz való 
jogot és a fogyatékkal élő személyek 
beilleszkedését is,

(46) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és a különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapelveket, ideértve a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogot, a 
személyes adatok védelmét, a vállalkozás 
szabadságát, a tulajdonhoz való jogot és a 
fogyatékkal élő személyek beilleszkedését 
is,

Or. en

Módosítás 275
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az e rendelet rendelkezéseinek 
értelmezésével kapcsolatos kétségek vagy 
a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos ellentmondások vagy 
összeütközések esetén az általános 
adatvédelmi rendelet rendelkezései 
elsőbbséget élveznek.

Or. en

Módosítás 276
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a természetes személyek és 
szervezetek azon jogára vonatkozó 
szabályok, hogy általuk generált 
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adatokkal foglalkozzanak.

Or. en

Módosítás 277
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az idővel kialakuló puha 
infrastruktúra irányítási struktúrája, 
amely lehetővé teszi az adatszuverén 
adatmegosztást;

Or. en

Módosítás 278
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) keretrendszer azon szervezetek 
önkéntes nyilvántartásba vételéhez, 
amelyek altruisztikus célokra 
rendelkezésre bocsátott adatokat gyűjtenek 
és dolgoznak fel.

c) keretrendszer azon szervezetek 
engedélyezéséhez, amelyek közérdekből 
önkéntes adatmegosztás céljára 
rendelkezésre bocsátott adatokat gyűjtenek 
és dolgoznak fel;

Or. en

Módosítás 279
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

ca) keretrendszer egy európai 
adatinnovációs testület létrehozásához.

Or. en

Módosítás 280
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet nem érinti az egyéb 
uniós jogi aktusok bizonyos 
adatkategóriáihoz való hozzáférésre vagy 
azok további felhasználására vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a személyes vagy 
nem személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos követelményeket. Amennyiben 
egy ágazatspecifikus uniós jogi aktus 
előírja a közszférabeli szervezetek, 
adatmegosztási szolgáltatók vagy az 
adataltruista szolgáltatásokat nyújtó 
nyilvántartott szervezetek számára további 
speciális műszaki, adminisztratív vagy 
szervezeti követelményeknek a teljesítését 
– többek között engedélyezési vagy 
tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet nem érinti az egyéb 
uniós jogi aktusok bizonyos 
adatkategóriáihoz való hozzáférésre vagy 
azok további felhasználására vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a személyes vagy 
nem személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos követelményeket. Amennyiben 
egy ágazatspecifikus uniós jogi aktus 
előírja a közszférabeli szervezetek, 
adatmegosztási szolgáltatók vagy az 
adataltruista szolgáltatásokat nyújtó 
nyilvántartott szervezetek számára további 
speciális műszaki, adminisztratív vagy 
szervezeti követelményeknek a teljesítését 
– többek között engedélyezési vagy 
tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell. Az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet) az adatok bármilyen formában 
történő további felhasználására 
alkalmazandó. Ebben a tekintetben az 
érzékeny személyes adatokat biztonsági 
okokból nem szabad újrafelhasználni.

Or. en
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Módosítás 281
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet nem érinti az egyéb 
uniós jogi aktusok bizonyos 
adatkategóriáihoz való hozzáférésre vagy 
azok további felhasználására vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a személyes vagy 
nem személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos követelményeket. Amennyiben 
egy ágazatspecifikus uniós jogi aktus 
előírja a közszférabeli szervezetek, 
adatmegosztási szolgáltatók vagy az 
adataltruista szolgáltatásokat nyújtó 
nyilvántartott szervezetek számára további 
speciális műszaki, adminisztratív vagy 
szervezeti követelményeknek a teljesítését 
– többek között engedélyezési vagy 
tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet nem érinti az egyéb 
uniós jogi aktusok bizonyos 
adatkategóriáihoz való hozzáférésre vagy 
azok további felhasználására vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a személyes vagy 
nem személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos követelményeket. Amennyiben 
egy ágazatspecifikus uniós jogi aktus 
előírja a közszférabeli szervezetek, 
adatmegosztási szolgáltatók vagy az 
adataltruista szolgáltatásokat nyújtó 
nyilvántartott szervezetek számára további 
speciális műszaki, adminisztratív vagy 
szervezeti követelményeknek a teljesítését 
– többek között engedélyezési vagy 
tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell. Minden 
további követelménynek 
megkülönböztetésmentesnek, arányosnak 
és objektíven igazoltnak kell lennie.

Or. en

Módosítás 282
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet nem érinti az egyéb 
uniós jogi aktusok bizonyos 
adatkategóriáihoz való hozzáférésre vagy 
azok további felhasználására vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a személyes vagy 

(2) Ez a rendelet nem érinti az egyéb 
uniós jogi aktusok bizonyos 
adatkategóriáihoz való hozzáférésre vagy 
azok további felhasználására vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a személyes vagy 
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nem személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos követelményeket. Amennyiben 
egy ágazatspecifikus uniós jogi aktus 
előírja a közszférabeli szervezetek, 
adatmegosztási szolgáltatók vagy az 
adataltruista szolgáltatásokat nyújtó 
nyilvántartott szervezetek számára további 
speciális műszaki, adminisztratív vagy 
szervezeti követelményeknek a teljesítését 
– többek között engedélyezési vagy 
tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

nem személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos követelményeket. Amennyiben 
egy ágazatspecifikus uniós jogi aktus 
előírja a közszférabeli szervezetek, 
adatmegosztási szolgáltatók vagy az 
adataltruista szolgáltatásokat nyújtó 
nyilvántartott szervezetek számára további 
speciális műszaki, adminisztratív vagy 
szervezeti követelményeknek a teljesítését 
– többek között engedélyezési vagy 
tanúsítási rendszer révén, vagy ha 
aggályok merülnek fel az Unió stratégiai 
autonómiája tekintetében –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 283
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet nem érinti az egyéb 
uniós jogi aktusok bizonyos 
adatkategóriáihoz való hozzáférésre vagy 
azok további felhasználására vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a személyes vagy 
nem személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos követelményeket. Amennyiben 
egy ágazatspecifikus uniós jogi aktus 
előírja a közszférabeli szervezetek, 
adatmegosztási szolgáltatók vagy az 
adataltruista szolgáltatásokat nyújtó 
nyilvántartott szervezetek számára további 
speciális műszaki, adminisztratív vagy 
szervezeti követelményeknek a teljesítését 
– többek között engedélyezési vagy 
tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus érintett 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet nem érinti az egyéb 
uniós jogi aktusok vagy nemzeti 
jogszabályok bizonyos adatkategóriáihoz 
való hozzáférésre vagy azok további 
felhasználására vonatkozó rendelkezéseit, 
valamint a személyes vagy nem személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatos 
követelményeket. Amennyiben egy 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus vagy 
nemzeti jogszabály előírja a közszférabeli 
szervezetek, adatmegosztási szolgáltatók 
vagy az adataltruista szolgáltatásokat 
nyújtó nyilvántartott szervezetek számára 
további speciális műszaki, adminisztratív 
vagy szervezeti követelményeknek a 
teljesítését – többek között engedélyezési 
vagy tanúsítási rendszer révén –, az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus vagy 
nemzeti jogszabály érintett rendelkezéseit 
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is alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 284
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, 
Othmar Karas, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet nem sérti az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet, a 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és az 
(EU) 2016/680 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet1a. Ez a rendelet 
különösen nem értelmezhető úgy, hogy új 
jogi alapot teremt a személyes adatok 
bármely szabályozott tevékenység céljából 
történő feldolgozásához. Végrehajtása 
nem akadályozhatja az (EU) 2016/679 
rendelet V. fejezete szerinti határokon 
átnyúló adattovábbítást.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/680 irányelve (2016. április 
27.) a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

Or. en
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Módosítás 285
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A személyes adatok védelmére, 
feldolgozására, felhasználására és szabad 
mozgására vonatkozó rendelkezésekre az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv vonatkozik. Ha az 
adathalmazban szereplő személyes és nem 
személyes adatok elválaszthatatlanul 
összekapcsolódnak, ez a rendelet nem 
érinti az (EU) 2016/679 rendelet[1] 
alkalmazását. Ez a rendelet nem teremt 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására az (EU) 2016/679 
rendeletben és a 2002/58/EK irányelvben 
eleve megállapított rendelkezéseken kívül.

Or. en

Módosítás 286
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A személyes adatok védelméről 
szóló uniós jogszabályokat kell alkalmazni 
az e rendelettel kapcsolatban kezelt 
minden személyes adatra. Ez a rendelet 
különösen nem érinti az (EU) 2016/679 
rendeletet és a 2002/58/EK irányelvet. 
Amennyiben ezen rendelet valamely 
rendelkezése ellentétes a személyes adatok 
védelmére vonatkozó uniós jog valamely 
rendelkezésével, az utóbbi rendelkezés az 
irányadó. Ez a rendelet nem teremt 
jogalapot a személyes adatok kezelésére.
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Or. en

Módosítás 287
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében semmilyen 
módon nem érintheti az egyének uniós és 
nemzeti jog rendelkezései szerinti 
védelmének mértékét, és különösen nem 
változtatja meg az adatvédelmi 
jogszabályok szerinti jogokat és 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 288
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkavállalói adatok 
újrafelhasználása tilos. Ebből a célból 
biztosítani kell, hogy a közszolgálati 
adatok ne tartalmazzanak 
munkavállalókra vonatkozó adatokat, 
például a mobilitás területén. Teljes 
körűen tiszteletben kell tartani a GDPR 
88. cikkét.

Or. en

Módosítás 289
Marisa Matias
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a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Ez a rendelet nem érinti és semmilyen 
módon sem befolyásolja az egyének uniós 
és nemzeti jog rendelkezései szerinti 
védelmének mértékét a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében. A rendelet nem 
változtatja meg az adatvédelmi 
jogszabályokban meghatározott jogokat és 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 290
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „adat”: aktusok, tények vagy 
információk bármilyen digitális 
megjelenítése, vagy az említett aktusok, 
tények és információk összeállításai, 
ideértve a hang-, kép- vagy audiovizuális 
felvétel formájában történő megjelenítést 
is;

1. „adat”: aktusok, tények vagy 
információk bármilyen digitális és nem 
digitális megjelenítése, vagy az említett 
aktusok, tények és információk 
összeállításai, ideértve a hang-, kép- vagy 
audiovizuális felvétel formájában történő 
megjelenítést is;

Or. en

Módosítás 291
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

1a. „adatszuverenitás”: egy személy 
vagy szervezet képessége a személyes és 
üzleti adatai feletti ellenőrzésre. Ez azt 
jelenti, hogy tudniuk kell, melyik fél 
milyen adatot birtokol, milyen feltételek 
mellett (cél, időtartam, díjazás), és hol 
tárolják az adatot. Lehetővé kell tenni 
számukra az adatok más helyeken történő 
újrafelhasználását is.

Or. en

Módosítás 292
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „rendkívül érzékeny adatok”: 
szellemi tulajdonjoggal, üzleti titokkal 
védett és nem személyes adatok, 
amelyeknek harmadik országbeli 
hatóságokkal történő közlése veszélyt 
jelenthet a nemzet- és közbiztonságra;

Or. en

Módosítás 293
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „puha infrastruktúra”: 
funkcionális, jogi, műszaki és működési 
megállapodások összessége, amelyek a 
decentralizált adatmegosztást támogatják. 
A puha infrastruktúra láthatatlan, 
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továbbá olyan technológiasemleges 
megállapodásokból és szabványokból áll, 
amelyek arra vonatkoznak, hogyan lehet 
részt venni egy ökoszisztémában. Mivel 
minden résztvevő ugyanolyan minimális 
funkcionális, jogi, műszaki és működési 
megállapodásokat és szabványokat hajt 
végre, ezek ágazattól vagy szakterülettől 
függetlenül azonos módon léphetnek 
kapcsolatba egymással.

Or. en

Módosítás 294
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „további felhasználás”: a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő 
adatok természetes vagy jogi személyek 
általi felhasználása olyan kereskedelmi 
vagy nem kereskedelmi célra, amely kívül 
esik azon a közfeladat ellátása keretén 
belüli eredeti célkitűzésen, amelyre az 
adatokat előállították, a közszférabeli 
szervezetek közötti, kizárólag 
közfeladataik ellátása keretében történő 
adatcsere kivételével;

2. „további felhasználás”: a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő 
adatok Unióban letelepedett természetes 
vagy jogi személyek általi felhasználása 
olyan kereskedelmi vagy nem 
kereskedelmi célra, amely kívül esik azon a 
közfeladat ellátása keretén belüli eredeti 
célkitűzésen, amelyre az adatokat 
előállították, a közszférabeli szervezetek 
közötti, kizárólag közfeladataik ellátása 
keretében történő adatcsere kivételével;

Or. en

Módosítás 295
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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2. „további felhasználás”: a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő 
adatok természetes vagy jogi személyek 
általi felhasználása olyan kereskedelmi 
vagy nem kereskedelmi célra, amely kívül 
esik azon a közfeladat ellátása keretén 
belüli eredeti célkitűzésen, amelyre az 
adatokat előállították, a közszférabeli 
szervezetek közötti, kizárólag 
közfeladataik ellátása keretében történő 
adatcsere kivételével;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 296
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Stéphanie Yon-
Courtin, Catherine Chabaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „adatmegosztó”: olyan 
kereskedelmi szolgáltatás nyújtója, amely 
technikai, jogi és egyéb szolgáltatások 
nyújtása révén kapcsolatot létesít egyrészt 
meghatározatlan számú érintett és 
adattulajdonos, másrészt az 
adatfelhasználók között, adatcsere, 
adatösszevonás vagy adatkereskedelem 
céljából;

Or. en

Módosítás 297
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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2a. „adatközvetítő”: olyan 
szolgáltatást nyújtó személy, amely 
műszaki, jogi és egyéb eszközök 
biztosítása révén adattulajdonosok – 
ideértve az érintetteket – és 
meghatározatlan számú potenciális 
adatfelhasználó között kapcsolatot hoz 
létre, és mindkét félnek segítséget nyújt a 
kettő közötti adatvagyon-tranzakcióban.

Or. en

Módosítás 298
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „személyes adat”: az 
(EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 1. 
pontjában meghatározott érintettre 
vonatkozó bármilyen információ;

Or. en

Módosítás 299
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „érintett”: az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikkének 1. pontjában 
meghatározott, azonosított vagy 
azonosítható természetes személy;

Or. en
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