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Módosítás 300
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „hozzájárulás”: az érintett 
akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
kinyilvánítása, amellyel az adattulajdonos 
jogi nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján 
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 301
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. „érintett”: azonosított vagy 
azonosítható természetes személy; 
azonosítható az a természetes személy, aki 
közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például 
név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható;

Or. en

Módosítás 302
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „metaadat”: az adatmegosztási 
szolgáltatás nyújtása céljából egy 
természetes vagy jogi személy bármilyen 
tevékenységéről gyűjtött adatok, beleértve 
a dátumot, az időt és a földrajzi 
helymeghatározási adatokat, a 
tevékenység időtartamát, a szolgáltatást 
igénybe vevő személy egyéb természetes 
vagy jogi személyekkel való kapcsolatát;

4. „metaadat”: az adatokra vonatkozó 
alapvető információk, beleértve az adatok 
leírását és az adatok tulajdonságaira, a 
helyszínre, az időre, a kontextusra, illetve 
az adatgyűjtés céljára vonatkozó 
információkat;

Or. en

Módosítás 303
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „metaadat”: az adatmegosztási 
szolgáltatás nyújtása céljából egy 
természetes vagy jogi személy bármilyen 
tevékenységéről gyűjtött adatok, beleértve 
a dátumot, az időt és a földrajzi 
helymeghatározási adatokat, a tevékenység 
időtartamát, a szolgáltatást igénybe vevő 
személy egyéb természetes vagy jogi 
személyekkel való kapcsolatát;

4. „metaadat”: az adatmegosztási 
szolgáltatás nyújtása céljából egy 
természetes vagy jogi személy bármilyen 
tevékenységéről gyűjtött nem személyes, 
illetve anonimizált adatok, beleértve a 
dátumot, az időt és a földrajzi 
helymeghatározási adatokat, a tevékenység 
időtartamát, a szolgáltatást igénybe vevő 
személy egyéb természetes vagy jogi 
személyekkel való kapcsolatát;

Or. en

Módosítás 304
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „adattulajdonos”: olyan jogi 
személy vagy érintett, aki az alkalmazandó 
uniós vagy nemzeti jogszabályokkal 
összhangban jogosult hozzáférést adni az 
ellenőrzése alatt álló bizonyos személyes 
vagy nem személyes adatokhoz vagy 
azokat megosztani;

5. „adatokhoz fűződő jogok 
tulajdonosa” [a szöveg egészére 
vonatkozik]:

a) személyes adatok esetében olyan érintett 
vagy adatkezelő [aki megfelelő jogalappal 
rendelkezik az ellenőrzése alatt álló 
személyes adatokhoz való hozzáférés 
engedélyezésére vagy azok átvitelére]
b) nem személyes adatok esetében olyan 
természetes vagy jogi személy, aki jogosult 
hozzáférést adni az ellenőrzése alatt álló 
nem személyes adatokhoz vagy azok 
átvitelére.

Or. en

Módosítás 305
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „adattulajdonos”: olyan jogi 
személy vagy érintett, aki az alkalmazandó 
uniós vagy nemzeti jogszabályokkal 
összhangban jogosult hozzáférést adni az 
ellenőrzése alatt álló bizonyos személyes 
vagy nem személyes adatokhoz vagy 
azokat megosztani;

5. „adattulajdonos”: olyan jogalany, 
természetes személy, érintett, közjogi szerv 
vagy nemzetközi szervezet, aki az 
alkalmazandó uniós vagy nemzeti 
jogszabályokkal összhangban jogosult 
hozzáférést adni az ellenőrzése alatt álló 
bizonyos személyes vagy nem személyes 
adatokhoz vagy azokat megosztani;

Or. en

Módosítás 306
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Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „adattulajdonos”: olyan jogi 
személy vagy érintett, aki az alkalmazandó 
uniós vagy nemzeti jogszabályokkal 
összhangban jogosult hozzáférést adni az 
ellenőrzése alatt álló bizonyos személyes 
vagy nem személyes adatokhoz vagy 
azokat megosztani;

5. „adattulajdonos”: olyan érintett, aki 
az alkalmazandó uniós vagy nemzeti 
jogszabályokkal összhangban jogosult 
hozzáférést adni az ellenőrzése alatt álló 
bizonyos személyes vagy nem személyes 
adatokhoz vagy azokat megosztani;

Or. en

Módosítás 307
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „adatforrás”:
a) a személyes adatok összefüggésében 
adatfeldolgozó;
b) a nem személyes adatok 
összefüggésében olyan természetes vagy 
jogi személy, aki az adattulajdonos 
nevében feldolgozza a nem személyes 
adatokat;

Or. en

Módosítás 308
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „adatfelhasználó”: az a természetes 
vagy jogi személy, aki jogszerű 
hozzáféréssel rendelkezik bizonyos 
személyes vagy nem személyes adatokhoz, 
és jogosult ezeket az adatokat kereskedelmi 
vagy nem kereskedelmi célokra 
felhasználni;

6. „adatfelhasználó”: az a természetes 
személy, jogalany vagy közjogi szerv, aki 
jogszerű hozzáféréssel rendelkezik 
bizonyos személyes vagy nem személyes 
adatokhoz, és jogosult ezeket az adatokat 
kereskedelmi vagy nem kereskedelmi 
célokra felhasználni; az alkalmazandó 
uniós vagy nemzeti jogszabályokkal 
összhangban az adatfeldolgozó 
egyidejűleg adatfelhasználói szerepet is 
betölthet.

Or. en

Módosítás 309
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „adatfelhasználó”: az a természetes 
vagy jogi személy, aki jogszerű 
hozzáféréssel rendelkezik bizonyos 
személyes vagy nem személyes adatokhoz, 
és jogosult ezeket az adatokat 
kereskedelmi vagy nem kereskedelmi 
célokra felhasználni;

6. „adatfelhasználó”:

a) személyes adatok esetében a címzett 
természetes vagy jogi személy
b) nem személyes adatok esetében az a 
természetes vagy jogi személy, aki a nem 
személyes adatok címzettje.

Or. en

Módosítás 310
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „hozzájárulás”: az érintett 
akaratának az (EU) 2016/679 rendelet 
4. cikkének (11) bekezdésének értelmében 
vett önkéntes, konkrét, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
kinyilvánítása, amellyel az érintett 
nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján 
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 311
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „adat további felhasználója”: 
olyan természetes vagy jogi személy, aki az 
adatok e cikk 2. pontjának értelmében vett 
további felhasználását végzi;

Or. en

Módosítás 312
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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7. „adatmegosztás”: adattulajdonos 
általi adatszolgáltatás az adatfelhasználó 
számára önkéntes megállapodások alapján, 
közvetlenül vagy közvetítőn keresztül, a 
megosztott adatok közös vagy egyedi 
felhasználása céljából;

7. „adatmegosztás”: adattulajdonos 
általi adatszolgáltatás az adatfelhasználó 
számára önkéntes megállapodások alapján, 
közvetlenül vagy közvetítőn keresztül, a 
megosztott adatok közös vagy egyedi 
felhasználása céljából; a személyes adatok 
tekintetében azok feldolgozásának minden 
esetben az általános adatvédelmi rendelet 
6. cikkének értelmében vett megfelelő 
jogalapon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 313
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „adatmegosztás”: adattulajdonos 
általi adatszolgáltatás az adatfelhasználó 
számára önkéntes megállapodások alapján, 
közvetlenül vagy közvetítőn keresztül, a 
megosztott adatok közös vagy egyedi 
felhasználása céljából;

7. „adatmegosztás”: adattulajdonos 
általi adatszolgáltatás az adatfelhasználó 
számára önkéntes megállapodások alapján, 
közvetlenül vagy közvetítőn keresztül, a 
megosztott adatok közös vagy egyedi 
felhasználása céljából, és az érintett felek 
közötti adatcsere révén megvalósítva.

Or. en

Módosítás 314
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „adatmegosztás”: adattulajdonos 
általi adatszolgáltatás az adatfelhasználó 
számára önkéntes megállapodások 
alapján, közvetlenül vagy közvetítőn 
keresztül, a megosztott adatok közös vagy 

7. „adatmegosztási szolgáltatás”: 
olyan szolgáltatás, amely nem 
meghatározott számú lehetséges 
adattulajdonos és lehetséges 
adatfelhasználó között közvetít azáltal, 
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egyedi felhasználása céljából; hogy technikai, jogi vagy egyéb 
eszközöket bocsát rendelkezésre az adatok 
adattulajdonosok és adatfelhasználók 
közötti cseréjének, összesítésének vagy 
hasznosítása engedélyezésének lehetővé 
tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 315
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „adatmegosztás”: adattulajdonos 
általi adatszolgáltatás az adatfelhasználó 
számára önkéntes megállapodások 
alapján, közvetlenül vagy közvetítőn 
keresztül, a megosztott adatok közös vagy 
egyedi felhasználása céljából;

7. „adatcsere”: magába foglalja az 
adattulajdonos, az adatfelhasználó és az 
adatmegosztási szolgáltató által végzett 
valamennyi olyan tevékenységet, amelyek 
célja adatok cseréje nyílt hozzáférésű 
adatokra vonatkozó, illetve kereskedelmi 
engedélyek alapján, ingyenesen vagy 
díjazás ellenében.

Or. en

Indokolás

The sole use of the term “data sharing” in the regulation would exclude a large number of 
companies from the private sector from the future regulation. The term Data Sharing is 
generally associated with open data sharing, often in the context of initiatives for general 
interest. On the other hand, the term Data Exchange is commonly associated with commercial 
data exchanges, especially amongst US and UK players. Data exchange describes at the same 
time the action of exchanging data as well as the place where data is being exchanged. This 
dual meaning is powerful when relating to data intermediaries (ie. data marketplaces and 
data sharing services providers)

Módosítás 316
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „közvetítő szolgáltatás”: olyan 
szolgáltatás, amely kapcsolatokat létesít az 
adattulajdonosok illetve az adatforrások 
és az adatfelhasználók között személyes és 
nem személyes adatok cseréjéhez, 
összesítéséhez vagy kereskedelméhez a 
következők révén:
a) technikai, jogi vagy egyéb eszközök 
biztosítása ilyen szolgáltatások lehetővé 
tételéhez; valamint
b) annak lehetővé tétele, hogy az 
adattulajdonosok gyakorolhassák 
hozzájárulásuk megadására vonatkozó 
jogaikat, amit attól függetlenül 
visszavonhatnak, hogy a személyes vagy 
nem személyes adatokat feldolgozzák-e 
vagy nem.
E rendelet alkalmazásában egyebek közt a 
következő adatmegosztási szolgáltatások 
nem tekintendők adatközvetítőknek:
i. az olyan adatcsere-platformok, 
amelyeket kizárólag egy adattulajdonos 
használ a birtokában lévő adatok 
felhasználásának lehetővé tételéhez, 
valamint a dolgok 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;
ii. a 2014/65/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 
53. pontja értelmében vett összesítettadat-
szolgáltatók, valamint az (EU) 2015/2366 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
4. cikkének 19. pontja értelmében vett 
számlainformációkat összesítő 
szolgáltatók

Or. en
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Módosítás 317
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „adatközvetítő”: olyan vállalkozás 
vagy kapcsolódó kereskedelmi szervezet, 
amely adatmegosztási szolgáltatásokat 
biztosít nem meghatározott számú 
lehetséges adattulajdonos és lehetséges 
adatfelhasználó közötti közvetítés céljából 
azáltal, hogy technikai, jogi vagy egyéb 
eszközöket bocsát rendelkezésre az adatok 
adattulajdonosok és adatfelhasználók 
közötti cseréjének, összesítésének vagy 
hasznosítása engedélyezésének lehetővé 
tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 318
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „adatcsere”: magába foglalja az 
adattulajdonos, az adatfelhasználó és az 
adatmegosztási szolgáltató által végzett 
valamennyi olyan tevékenységet, amelyek 
célja adatok cseréje nyílt hozzáférésű 
adatokra vonatkozó, illetve kereskedelmi 
engedélyek alapján, ingyenesen vagy 
díjazás ellenében.

Or. en
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Módosítás 319
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. „adatszövetkezet”: olyan szervezet 
vagy szolgáltatás, amely:
a) támogatja a tagokat – akik érintettek – 
az (EU) 2016/679 rendeletben biztosított 
jogok gyakorlásában azáltal, hogy 
szolgáltatásokat – többek között, de nem 
kizárólag adatfeldolgozásra vonatkozó 
feltételekkel kapcsolatos kollektív 
tárgyalási szolgáltatást – nyújt, valamint 
abban, hogy megalapozott döntéseket 
hozhassanak az adatfeldolgozáshoz való 
hozzájárulás előtt, továbbá lehetővé tesz 
az adatfeldolgozás céljaira és a tagok 
érdekeit képviselő feltételekre vonatkozó 
véleménycserére szolgáló 
mechanizmusokat; vagy
b) lehetővé teszi a kis- és 
középvállalkozások, nonprofit szervezetek 
vagy tudományos intézmények számára a 
nem személyes adatok megosztására 
vonatkozó feltételekkel kapcsolatos 
kollektív tárgyalást.

Or. en

Módosítás 320
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „hozzáférés”: az adattulajdonos 
által megadott adatok felhasználó általi 
feldolgozása, speciális műszaki, jogi vagy 

8. „hozzáférés”: az adattulajdonos 
által megadott, az Unióban létrehozott 
adatok felhasználó általi feldolgozása, 
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szervezeti követelményeknek megfelelően, 
anélkül, hogy ez szükségszerűen magában 
foglalná az említett adatok továbbítását 
vagy letöltését;

speciális műszaki, jogi vagy szervezeti 
követelményeknek megfelelően, anélkül, 
hogy ez szükségszerűen magában foglalná 
az említett adatok továbbítását vagy 
letöltését;

Or. en

Módosítás 321
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „adatkezelés”: az elektronikus 
formátumú adatokon vagy 
adathalmazokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely 
művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, 
továbbítás általi közlés, terjesztés vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 
összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

Or. en

Módosítás 322
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó 
személyes adatok feldolgozásához, vagy 
más adattulajdonosok engedélye arra, 
hogy nem személyes adataikat díjazás 

törölve



AM\1230111HU.docx 15/107 PE691.468v01-00

HU

nélkül felhasználhassák általános érdekű 
célokra, például tudományos kutatási 
célokra vagy közszolgáltatások 
fejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás 323
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó 
személyes adatok feldolgozásához, vagy 
más adattulajdonosok engedélye arra, hogy 
nem személyes adataikat díjazás nélkül 
felhasználhassák általános érdekű célokra, 
például tudományos kutatási célokra vagy 
közszolgáltatások fejlesztéséhez;

10. „adataltruizmus”: rendkívüli és 
önkéntes egyedi adományozás. 
Végrehajtásának az általános adatvédelmi 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően 
kell történnie, és annak során biztosítani 
kell az érintettek kifejezett, egyértelmű és 
félreérthetetlen hozzájárulását annak 
garantálása érdekében, hogy az érintettek 
megfelelő tájékoztatásban részesültek, 
önként adják a hozzájárulásukat, és azt 
bármikor egyszerűen visszavonhatják. Az 
adataltruizmus használható az 
érintettekre vonatkozó személyes adatok 
megosztásához és feldolgozásához, vagy 
más adattulajdonosok engedélye arra, hogy 
nem személyes adataikat díjazás – többek 
között anyagi ellenszolgáltatás – nélkül 
felhasználhassák. Az adataltruizmusra 
kizárólag kétféle célból kerülhet sor: 
általános érdekű célból, például 
tudományos kutatási célokból vagy 
közszolgáltatásoknak a köz javára történő 
fejlesztése céljából. Az adataltruizmusra 
kizárólag az Európai Gazdasági Térségen 
belül kerülhet sor. Az adataltruizmus nem 
használható az adatok feletti fennhatóság 
felhalmozásának eszközeként, és nem 
képezheti piaci értékesítési vagy 
kereskedelmi gyakorlatok tárgyát.

Or. en
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Módosítás 324
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásához, vagy más 
adattulajdonosok engedélye arra, hogy nem 
személyes adataikat díjazás nélkül 
felhasználhassák általános érdekű célokra, 
például tudományos kutatási célokra vagy 
közszolgáltatások fejlesztéséhez;

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásához, vagy más 
adattulajdonosok engedélye arra, hogy nem 
személyes adataikat díjazás nélkül 
felhasználhassák általános érdekű célokra, 
például a zöld megállapodás és a Párizsi 
Megállapodás céljára tudományos kutatási 
célok révén, vagy közszolgáltatások és 
általános érdekű szolgáltatások 
fejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás 325
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásához, vagy más 
adattulajdonosok engedélye arra, hogy nem 
személyes adataikat díjazás nélkül 
felhasználhassák általános érdekű célokra, 
például tudományos kutatási célokra vagy 
közszolgáltatások fejlesztéséhez;

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásához, vagy más 
adattulajdonosok engedélye arra, hogy nem 
személyes adataikat nyereség nélkül 
felhasználhassák az adott esetben a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban 
meghatározott általános érdekű célokra, 
például tudományos kutatási célokra vagy 
közszolgáltatások fejlesztéséhez;

Or. en
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Módosítás 326
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Pilar del 
Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, 
Adam Jarubas, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan 
Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó 
személyes adatok feldolgozásához, vagy 
más adattulajdonosok engedélye arra, hogy 
nem személyes adataikat díjazás nélkül 
felhasználhassák általános érdekű célokra, 
például tudományos kutatási célokra vagy 
közszolgáltatások fejlesztéséhez;

10. „adataltruizmus”: az adatok 
érintettek általi önkéntes megosztása a 
rájuk vonatkozó személyes adatok 
feldolgozásához, vagy más 
adattulajdonosok engedélye arra, hogy nem 
személyes adataikat díjazás nélkül 
felhasználhassák általános érdekű célokra, 
például tudományos kutatási célokra, 
szakpolitikai döntéshozatalhoz vagy 
közszolgáltatások fejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás 327
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásához, vagy más 
adattulajdonosok engedélye arra, hogy nem 
személyes adataikat díjazás nélkül 
felhasználhassák általános érdekű célokra, 
például tudományos kutatási célokra vagy 
közszolgáltatások fejlesztéséhez;

10. „adataltruizmus”: az érintettek 
hozzájárulása a rájuk vonatkozó személyes 
adatok feldolgozásához, vagy más 
adattulajdonosok engedélye arra, hogy nem 
személyes adataikat nyereség nélkül 
felhasználhassák általános érdekű célokra, 
például tudományos kutatási célokra vagy 
közszolgáltatások fejlesztéséhez;

Or. en
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Módosítás 328
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „hozzájárulás”: az érintett 
akaratának az általános adatvédelmi 
rendelet értelmében vett önkéntes, konkrét 
és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az 
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján 
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 
személyes adatok kezeléséhez. Az 
érintettnek joga van hozzájárulását 
bármikor visszavonni. A személyes adatok 
feldolgozása kizárólag akkor jogszerű, ha 
és amennyiben az általános adatvédelmi 
rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt jogalapok legalább egyike 
alkalmazható.

Or. en

Módosítás 329
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 – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „adatszövetkezet”: olyan szervezet, 
amely támogatja tagjait – akik érintettek, 
egyszemélyes vállalatok, illetve mikro-, 
kis- és középvállalkozások – abban, hogy 
megalapozott döntéseket hozhassanak az 
adatkezeléshez való hozzájárulás előtt, 
illetve az adatfeldolgozásra és 
adatmegosztásra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatos kollektív tárgyalásban;
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Or. en

Módosítás 330
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. „általános érdek”: a közösség 
egészének mindenek felett álló érdeke a 
közjóra és az Unió alapvető céljainak és 
értékeinek megvalósítására törekvés 
tekintetében, amelyet támogatnak és 
korlátoznak a polgárok jogai, valamint a 
szerződésekben és más uniós vagy 
nemzetközi jogszabályokban – például a 
zöld megállapodásban vagy a Párizsi 
Megállapodásban – foglalt garanciák;

Or. en

Módosítás 331
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. „általános érdekű célok”: nemzeti 
jogszabályok és nemzeti illetékes 
hatóságok által megállapított célok, 
többek között, de nem kizárólag az 
egészségügy, a hivatalos statisztikák, a 
közszolgáltatások nyújtásának fejlesztése, 
és a kutatás támogatása;

Or. en
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Módosítás 332
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kifejezetten közérdekű célra jött 
létre, és nem gazdasági vagy üzleti jellegű;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 333
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „biztonságos feldolgozási 
környezet”: az a fizikai vagy virtuális 
környezet és szervezeti eszköz, amely 
lehetőséget nyújt az adatok további 
felhasználására oly módon, amely lehetővé 
teszi a biztonságos feldolgozási környezet 
üzemeltetőjének, hogy meghatározza és 
felügyelje az összes adatfeldolgozási 
műveletet, beleértve a megjelenítést, a 
tárolást, az adatok letöltését, exportálását 
és számítási algoritmusok segítségével 
származtatott adatok kiszámítását;

14. „biztonságos feldolgozási 
környezet”: az a fizikai vagy virtuális 
környezet és szervezeti eszköz, amely 
lehetőséget nyújt az adatok további 
felhasználására oly módon, amely lehetővé 
teszi a biztonságos feldolgozási környezet 
üzemeltetőjének, hogy meghatározza és 
felügyelje az összes adatfeldolgozási 
műveletet, beleértve a megjelenítést, a 
tárolást, az adatok letöltését, exportálását 
és számítási algoritmusok segítségével 
származtatott adatok kiszámítását; A 
„biztonságos feldolgozási környezet” a 
kockázatok elleni védelemként is értendő.

Or. en

Módosítás 334
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „biztonságos feldolgozási 
környezet”: az a fizikai vagy virtuális 
környezet és szervezeti eszköz, amely 
lehetőséget nyújt az adatok további 
felhasználására oly módon, amely lehetővé 
teszi a biztonságos feldolgozási környezet 
üzemeltetőjének, hogy meghatározza és 
felügyelje az összes adatfeldolgozási 
műveletet, beleértve a megjelenítést, a 
tárolást, az adatok letöltését, exportálását 
és számítási algoritmusok segítségével 
származtatott adatok kiszámítását;

14. „biztonságos feldolgozási 
környezet”: az a fizikai vagy virtuális 
környezet és szervezeti eszköz, amely 
fenntartja az adatok titkosságát, 
integritását és rendelkezésre állását, és 
lehetőséget nyújt az adatok további 
felhasználására oly módon, amely lehetővé 
teszi a biztonságos feldolgozási környezet 
üzemeltetőjének, hogy meghatározza és 
felügyelje az összes adatfeldolgozási 
műveletet, beleértve a megjelenítést, a 
tárolást, az adatok letöltését, exportálását 
és számítási algoritmusok segítségével 
származtatott adatok kiszámítását.

Or. en

Módosítás 335
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „biztonságos feldolgozási 
környezet”: az a fizikai vagy virtuális 
környezet és szervezeti eszköz, amely 
lehetőséget nyújt az adatok további 
felhasználására oly módon, amely lehetővé 
teszi a biztonságos feldolgozási környezet 
üzemeltetőjének, hogy meghatározza és 
felügyelje az összes adatfeldolgozási 
műveletet, beleértve a megjelenítést, a 
tárolást, az adatok letöltését, exportálását 
és számítási algoritmusok segítségével 
származtatott adatok kiszámítását;

14. „biztonságos feldolgozási 
környezet”: az a fizikai vagy virtuális 
környezet és szervezeti eszköz, amely 
lehetőséget nyújt az adatok további 
felhasználására oly módon, amely lehetővé 
teszi a biztonságos feldolgozási környezet 
üzemeltetőjének, hogy meghatározza és 
felügyelje az összes adatfeldolgozási 
műveletet az Unión belül, beleértve a 
megjelenítést, a tárolást, az adatok 
letöltését, exportálását és számítási 
algoritmusok segítségével származtatott 
adatok kiszámítását, valamint a 
kibertámadások elleni védelmet.

Or. en
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Módosítás 336
Angelika Niebler, Eva Maydell, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, 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
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „biztonságos feldolgozási 
környezet”: az a fizikai vagy virtuális 
környezet és szervezeti eszköz, amely 
lehetőséget nyújt az adatok további 
felhasználására oly módon, amely lehetővé 
teszi a biztonságos feldolgozási környezet 
üzemeltetőjének, hogy meghatározza és 
felügyelje az összes adatfeldolgozási 
műveletet, beleértve a megjelenítést, a 
tárolást, az adatok letöltését, exportálását 
és számítási algoritmusok segítségével 
származtatott adatok kiszámítását;

14. „biztonságos feldolgozási 
környezet”: az a fizikai vagy virtuális 
környezet és szervezeti eszköz, amely 
lehetőséget nyújt az adatok további 
felhasználására oly módon, amely 
biztosítja az alkalmazandó 
jogszabályokkal való összhangot és 
lehetővé teszi a biztonságos feldolgozási 
környezet üzemeltetőjének, hogy 
meghatározza és felügyelje az összes 
adatfeldolgozási műveletet, beleértve a 
megjelenítést, a tárolást, az adatok 
letöltését, exportálását és számítási 
algoritmusok segítségével származtatott 
adatok kiszámítását.

Or. en

Módosítás 337
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „képviselő”: az Unióban 
letelepedett bármely természetes vagy jogi 
személy, akit kifejezetten kijelöltek az 
adatmegosztási szolgáltatások nem az 
Unióban letelepedett nyújtója vagy egy 
olyan szervezet nevében történő eljárásra, 
amely általános érdekű célok érdekében 
adatokat gyűjt természetes vagy jogi 
személyektől adataltruizmushoz, amelyhez 

15. „képviselő”: az Unióban 
letelepedett bármely természetes vagy jogi 
személy, akit kifejezetten kijelöltek az 
adatmegosztási szolgáltatások nem az 
Unióban letelepedett nyújtója vagy egy 
olyan szervezet nevében történő eljárásra, 
amely közérdekű célok érdekében adatokat 
gyűjt természetes vagy jogi személyektől 
adataltruizmushoz, amelyhez az illetékes 
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az illetékes nemzeti hatóság fordulhat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltató vagy jogalany helyett, az 
adatmegosztó vagy az e rendelettel 
létrehozott szervezet kötelezettségei 
tekintetében.

nemzeti hatóság fordulhat az 
adatmegosztási szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltató vagy jogalany helyett, az 
adatmegosztó vagy az e rendelettel 
létrehozott szervezet kötelezettségei 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 338
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „adatszuverenitás”: a kibertér 
olyan kezelése, amely biztosítja a 
hálózatok és az azokon keresztül 
továbbított adatok tagállam általi 
birtoklását.

Or. en

Módosítás 339
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Adattér”: logikailag meghatározott 
entitás, amelyen belül valamennyi 
résztvevő követi az adatok megosztására 
vonatkozó, közösen megállapított elveket 
és keretrendszert. Az adattér a kapcsolódó 
adathozzáférési és -megosztási 
megállapodásokban részt vevő vagy 
érintett különböző szereplők, többek között 
az adatokhoz fűződő jogok tulajdonosai, 
az adatforrások, az adatközvetítők és az 
adatfelhasználók integrálására és 
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kölcsönhatásaira utal, eltérő 
szerepeiknek, felelősségeiknek és 
jogaiknak, technológiáiknak és üzleti 
modelljeiknek megfelelően. Az adatterek 
célja az interoperabilitás és a bizalom 
megteremtése az olyan adattovábbításhoz 
és zökkenőmentes digitális területhez, 
amelynek mérete lehetővé teszi új 
adatalapú termékek és szolgáltatások 
kifejlesztését.

Or. en

Módosítás 340
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a fejezet a közszférabeli 
szervezetnek birtokában lévő adatokra 
vonatkozik, amelyek a következő alapon 
védettek:

(1) Ez a fejezet – a nyílt hozzáférésű 
adatokról és a közszféra információinak 
további felhasználásáról szóló irányelvben 
((EU) 2019/1024 irányelv) meghatározott, 
nyílt hozzáférésű adatokra vonatkozó jogi 
szabályozás sérelme nélkül – a 
közszférabeli szervezetek és a 
közvállalkozások birtokában lévő adatok 
egyéb kategóriáira és a közszférabeli 
szervezetek birtokában lévő adatokra 
vonatkozik, amelyek a következő alapon 
védettek:

Or. en

Módosítás 341
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) személyes adatok védelme. törölve

Or. en

Módosítás 342
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közvállalkozások birtokában lévő 
adatok;

törölve

Or. en

Módosítás 343
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kulturális intézmények és oktatási 
intézmények birtokában lévő adatok;

c) kulturális intézmények és oktatási 
intézmények birtokában lévő adatok, 
amennyiben azokat alapjogi 
rendelkezések vagy harmadik felek 
szellemitulajdon-jogok védik;

Or. en

Módosítás 344
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kulturális intézmények és oktatási 
intézmények birtokában lévő adatok;

c) kulturális intézmények birtokában 
lévő, harmadik és oktatási intézmények 
szellemitulajdon-jogai által védett adatok;

Or. en

Módosítás 345
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Az alkalmazottak személyes adatai, valamint – adott esetben – a foglalkoztatással összefüggő 
egyéb adatok nem tartozhatnak e fejezet hatálya alá, biztosítandó, hogy azok az általános 
adatvédelmi rendelet 6., 88. és más cikkei értelmében nem esnek védelem alá. Már ma is 
jelentős lehetőségek állnak rendelkezésre az alkalmazottak adatainak további feldolgozására. 
Az általános adatvédelmi rendelet 7. cikke szerint például önkéntes hozzájárulás alapján sor 
kerülhet rendszeres adatfeldolgozásra. E tekintetben nincs szükség további szabályozásra.

Módosítás 346
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) személyes adatok

Or. en
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Módosítás 347
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E fejezet rendelkezései nem írnak 
elő kötelezettséget a közszférabeli 
szervezetekre az adatok további 
felhasználásának engedélyezésére, és nem 
mentesítik a közszférabeli szervezeteket 
titoktartási kötelezettségeik alól. Ez a 
fejezet nem érinti az uniós és nemzeti 
jogot, illetve az (1) bekezdésben 
meghatározott adatkategóriák védelméről 
szóló azon nemzetközi megállapodásokat, 
amelyeknek az Unió vagy a tagállamok 
részesei. Ez a fejezet nem sérti az 
adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó 
uniós és nemzeti jogot, valamint a 
közszférabeli szervezetnek az adatok 
további felhasználásának engedélyezésére 
vonatkozó uniós és nemzeti jog szerinti 
kötelezettségeit.

(3) E fejezet rendelkezései a nyílt 
hozzáférésű adatok irányelvén túl nem 
írnak elő kötelezettséget a közszférabeli 
szervezetekre az adatok további 
felhasználásának engedélyezésére, és nem 
mentesítik a közszférabeli szervezeteket 
titoktartási kötelezettségeik alól, azonban 
az adatok rendelkezésre bocsátása esetén 
meghatározzák az ilyen további 
felhasználás kereteit. Ez a fejezet nem 
érinti az uniós és nemzeti jogot, illetve az 
(1) bekezdésben meghatározott 
adatkategóriák védelméről szóló azon 
nemzetközi megállapodásokat, amelyeknek 
az Unió vagy a tagállamok részesei. Ez a 
fejezet nem sérti az adatokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó uniós és nemzeti 
jogot, valamint a közszférabeli 
szervezetnek az adatok további 
felhasználásának engedélyezésére 
vonatkozó uniós és nemzeti jog szerinti 
kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 348
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E fejezet rendelkezései nem írnak 
elő kötelezettséget a közszférabeli 
szervezetekre az adatok további 
felhasználásának engedélyezésére, és nem 
mentesítik a közszférabeli szervezeteket 

(3) E fejezet rendelkezései nem írnak 
elő kötelezettséget a közszférabeli 
szervezetekre az adatok további 
felhasználásának engedélyezésére, és nem 
mentesítik a közszférabeli szervezeteket 
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titoktartási kötelezettségeik alól. Ez a 
fejezet nem érinti az uniós és nemzeti 
jogot, illetve az (1) bekezdésben 
meghatározott adatkategóriák védelméről 
szóló azon nemzetközi megállapodásokat, 
amelyeknek az Unió vagy a tagállamok 
részesei. Ez a fejezet nem sérti az 
adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó 
uniós és nemzeti jogot, valamint a 
közszférabeli szervezetnek az adatok 
további felhasználásának engedélyezésére 
vonatkozó uniós és nemzeti jog szerinti 
kötelezettségeit.

titoktartási kötelezettségeik alól. Ez a 
fejezet nem érinti az uniós és nemzeti 
jogot, illetve az (1) bekezdésben 
meghatározott adatkategóriák védelméről 
szóló azon nemzetközi megállapodásokat, 
amelyeknek az Unió vagy a tagállamok 
részesei. Ez a fejezet nem sérti az 
adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó 
uniós és nemzeti jogot – különösen a 
nyilvántartásokban foglalt adatok 
tekintetében –, valamint a közszférabeli 
szervezetnek az adatok további 
felhasználásának engedélyezésére 
vonatkozó uniós és nemzeti jog szerinti 
kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 349
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 
abban a bekezdésben említett adatok 
további felhasználására vonatkozó 
kizárólagos jog megadható a közérdekű 
szolgáltatás vagy termék nyújtásához 
szükséges mértékben.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 
abban a bekezdésben említett adatok 
további felhasználására vonatkozó 
kizárólagos jog megadható korlátozott 
időtartamra és az olyan közérdekű 
szolgáltatás vagy termék nyújtásához 
szükséges mértékben, amely ilyen eltérés 
nélkül másként nem lett volna lehetséges.

Or. en

Módosítás 350
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés



AM\1230111HU.docx 29/107 PE691.468v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 
abban a bekezdésben említett adatok 
további felhasználására vonatkozó 
kizárólagos jog megadható a közérdekű 
szolgáltatás vagy termék nyújtásához 
szükséges mértékben.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 351
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az említett kizárólagos jogot egy 
vonatkozó szolgáltatási vagy koncessziós 
szerződés összefüggésében kell megadni 
az alkalmazandó uniós és nemzeti 
közbeszerzési és koncesszió-odaítélési 
szabályoknak megfelelően, vagy olyan 
értékű szerződés esetében, amelyre sem az 
uniós, sem a nemzeti közbeszerzés és a 
koncesszió-odaítélési szabályokat nem kell 
alkalmazni, az átláthatóság, az egyenlő 
bánásmód és az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tilalmának elvének 
megfelelően.

(3) Az említett kizárólagos jogot az 
átláthatóság, az egyenlő bánásmód és az 
állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tilalmának elvének 
megfelelően kell megadni.

Or. en

Módosítás 352
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) Minden olyan esetben, amelyre a 
(3) bekezdés nem terjed ki, és amennyiben 
az általános érdekű cél nem teljesíthető 
kizárólagos jog megadása nélkül, az 
átláthatóság, az egyenlő bánásmód és az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmának elvét kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 353
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden olyan esetben, amelyre a 
(3) bekezdés nem terjed ki, és amennyiben 
az általános érdekű cél nem teljesíthető 
kizárólagos jog megadása nélkül, az 
átláthatóság, az egyenlő bánásmód és az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmának elvét kell 
alkalmazni.

(4) Minden olyan esetben, amelyre a 
(3) bekezdés nem terjed ki, és amennyiben 
a közérdekű cél nem teljesíthető 
kizárólagos jog megadása nélkül, az 
átláthatóság, az egyenlő bánásmód és az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmának elvét kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 354
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adatok további felhasználására 
vonatkozó jog kizárólagosságának 
időtartama nem haladhatja meg a három 
évet. Szerződés megkötése esetén az 
odaítélt szerződés időtartama a 

(5) Az adatok további felhasználására 
vonatkozó jog kizárólagosságának 
időtartama nem haladhatja meg a 12 
hónapot, fenntartva egy, a 7. cikk 
(1) bekezdésében említett illetékes szerv 
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kizárólagosság időtartamához igazodik. jóváhagyásától függő további 12 hónapos 
hosszabbítás lehetőségét. Szerződés 
megkötése esetén az odaítélt szerződés 
időtartama a kizárólagosság időtartamához 
igazodik.

Or. en

Módosítás 355
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adatok további felhasználására 
vonatkozó jog kizárólagosságának 
időtartama nem haladhatja meg a három 
évet. Szerződés megkötése esetén az 
odaítélt szerződés időtartama a 
kizárólagosság időtartamához igazodik.

(5) Az adatok további felhasználására 
vonatkozó jog kizárólagosságának 
időtartama nem haladhatja meg a hat 
hónapot, a 7. cikk (1) bekezdésében 
említett illetékes hatóság jóváhagyásának 
függvényeként. Szerződés megkötése 
esetén az odaítélt szerződés időtartama a 
kizárólagosság időtartamához igazodik.

Or. en

Indokolás

A kizárólagosság megadásának abszolút kivételt kell képeznie, tekintettel a komoly 
kockázatra, amit az adatokhoz való kizárólagos hozzáférés jelenthet a tisztességes versenyre 
nézve. Az ilyen hozzáférés esetében a lécet a lehető legmagasabbra kell helyezni, és egy, a 
közjogi szervtől független illetékes hatóságnak kell felügyelnie a kizárólagosság kivételes 
megadását.

Módosítás 356
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adatok további felhasználására (5) Az adatok további felhasználására 
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vonatkozó jog kizárólagosságának 
időtartama nem haladhatja meg a három 
évet. Szerződés megkötése esetén az 
odaítélt szerződés időtartama a 
kizárólagosság időtartamához igazodik.

vonatkozó jog kizárólagosságának 
időtartama nem haladhatja meg a két évet, 
a 7. cikk (1) bekezdésében említett 
illetékes szerv jóváhagyásának 
függvényeként. Szerződés megkötése 
esetén az odaítélt szerződés időtartama a 
kizárólagosság időtartamához igazodik.

Or. en

Módosítás 357
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti 
kizárólagos jog odaítélésének – beleértve 
annak indokolását, hogy miért szükséges 
az említett jog biztosítása – átláthatónak és 
online elérhetőnek kell lennie, függetlenül 
a közbeszerzési és koncessziós szerződés 
odaítélésének esetleges közzétételétől.

(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti 
kizárólagos jog odaítélésének – beleértve 
annak indokolását, hogy miért szükséges 
az említett jog biztosítása – átláthatónak és 
a hatálybalépés előtt két hónappal online 
elérhetőnek kell lennie, függetlenül a 
közbeszerzési és koncessziós szerződés 
odaítélésének esetleges közzétételétől.

Or. en

Módosítás 358
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti 
kizárólagos jog odaítélésének – beleértve 
annak indokolását, hogy miért szükséges 
az említett jog biztosítása – átláthatónak és 
online elérhetőnek kell lennie, függetlenül 
a közbeszerzési és koncessziós szerződés 

(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti 
kizárólagos jog odaítélésére irányuló 
döntésnek – beleértve annak indokolását, 
hogy miért szükséges az említett jog 
biztosítása – átláthatónak és online 
elérhetőnek kell lennie, függetlenül a 
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odaítélésének esetleges közzétételétől. közbeszerzési és koncessziós szerződés 
odaítélésének esetleges közzétételétől.

Or. en

Módosítás 359
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 360
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Amennyiben az adatok további 
felhasználására vonatkozó kizárólagos jog 
nem felel meg a (2), (3) és (4) bekezdésben 
foglalt feltételeknek, úgy a kizárólagos jog 
semmisnek tekintendő.

Or. en

Módosítás 361
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
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a közszférabeli szervezetek, 
amelyek a nemzeti jog szerint hatáskörrel 
rendelkeznek a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett egy vagy több adatkategória 
további felhasználása céljából történő 
hozzáférés megadására vagy 
megtagadására, nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik az említett további 
felhasználás engedélyezésének feltételeit. 
Ebben a feladatban a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
segíthetik azokat.

(1) Azok a közszférabeli szervezetek, 
amelyek a nemzeti jog szerint hatáskörrel 
rendelkeznek a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett egy vagy több adatkategória 
további felhasználása céljából történő 
hozzáférés megadására vagy 
megtagadására, nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik az említett további 
felhasználás engedélyezésének és a további 
felhasználás igénylési eljárásának 
feltételeit. Ebben a feladatban a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
segíthetik azokat.

Or. en

Módosítás 362
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a közszférabeli szervezetek, 
amelyek a nemzeti jog szerint hatáskörrel 
rendelkeznek a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett egy vagy több adatkategória 
további felhasználása céljából történő 
hozzáférés megadására vagy 
megtagadására, nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik az említett további 
felhasználás engedélyezésének feltételeit. 
Ebben a feladatban a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
segíthetik azokat.

(1) Azok a közszférabeli szervezetek, 
amelyek a nemzeti jog szerint hatáskörrel 
rendelkeznek a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett egy vagy több adatkategória 
további felhasználása és az ilyen további 
felhasználás igénylési folyamata céljából 
történő hozzáférés megadására vagy 
megtagadására, nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik az említett további 
felhasználás engedélyezésének feltételeit. 
Ebben a feladatban a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
segíthetik azokat.

Or. en

Módosítás 363
Damian Boeselager
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A további felhasználás feltételeinek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és objektíven indokoltnak kell 
lenniük az adatkategóriák és a további 
felhasználás célja, valamint azon adatok 
jellege tekintetében, amelyek további 
felhasználása megengedett. Ezeket a 
feltételeket nem szabad a verseny 
korlátozásához felhasználni.

(2) A további felhasználás feltételeinek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és objektíven indokoltnak kell 
lenniük az adatkategóriák és a további 
felhasználás célja, valamint azon adatok 
jellege tekintetében, amelyek további 
felhasználása megengedett. Ezeket a 
feltételeket nem szabad oly módon 
értelmezni, hogy azok megszorításokat 
jelentsenek a kkv-k, induló innovatív 
vállalkozások vagy civil társadalmi 
szereplők részvétele szempontjából, illetve 
egyéb módon a verseny korlátozásához 
felhasználni.

Or. en

Módosítás 364
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A további felhasználás feltételeinek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és objektíven indokoltnak kell 
lenniük az adatkategóriák és a további 
felhasználás célja, valamint azon adatok 
jellege tekintetében, amelyek további 
felhasználása megengedett. Ezeket a 
feltételeket nem szabad a verseny 
korlátozásához felhasználni.

(2) A további felhasználás feltételeinek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
jogszerűnek, átláthatónak, arányosnak és 
objektíven indokoltnak kell lenniük az 
adatkategóriák és a további felhasználás 
célja, valamint azon adatok jellege 
tekintetében, amelyek további 
felhasználása megengedett. Ezeket a 
feltételeket nem szabad a verseny 
korlátozásához felhasználni.

Or. en
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Módosítás 365
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A további felhasználás feltételeinek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és objektíven indokoltnak kell 
lenniük az adatkategóriák és a további 
felhasználás célja, valamint azon adatok 
jellege tekintetében, amelyek további 
felhasználása megengedett. Ezeket a 
feltételeket nem szabad a verseny 
korlátozásához felhasználni.

(2) A további felhasználás feltételeinek 
jogszerűnek, átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és objektíven indokoltnak kell 
lenniük az adatkategóriák és a további 
felhasználás célja, valamint azon adatok 
jellege tekintetében, amelyek további 
felhasználása megengedett.

Or. en

Módosítás 366
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
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A további felhasználás feltételeinek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és objektíven indokoltnak kell 
lenniük az adatkategóriák és a további 
felhasználás célja, valamint azon adatok 
jellege tekintetében, amelyek további 
felhasználása megengedett. Ezeket a 
feltételeket nem szabad a verseny 
korlátozásához felhasználni.

(2) A további felhasználás feltételeinek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és objektíven indokoltnak kell 
lenniük az adatkategóriák és a további 
felhasználás célja, valamint azon adatok 
jellege tekintetében, amelyek további 
felhasználása megengedett. Ezeknek a 
feltételeknek összhangban kell állniuk a 
versenyjoggal.

Or. en

Módosítás 367
Marisa Matias



AM\1230111HU.docx 37/107 PE691.468v01-00

HU

a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írhatnak elő, hogy 
kizárólag előzetesen feldolgozott adatok 
továbbfelhasználása lehetséges, ha az 
említett előzetes feldolgozás célja a 
személyes adatok anonimizálása vagy 
álnevesítése, vagy kereskedelmileg 
bizalmas információk – beleértve az üzleti 
titkokat is – törlése.

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írnak elő, hogy kizárólag 
előzetesen feldolgozott nem személyes 
adatok további felhasználása lehetséges, 
valamint hogy az üzleti titkokat tartalmazó 
adatok feldolgozása ennek megfelelően 
történik. Biztosítani kell, hogy a vállalatok 
nem rendelkeznek közvetlen hozzáféréssel 
védett adatokhoz, valamint hogy ebből 
következően nem képesek anonimizálást 
vagy álnevesítést végrehajtani.

Or. en

Módosítás 368
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írhatnak elő, hogy kizárólag 
előzetesen feldolgozott adatok 
továbbfelhasználása lehetséges, ha az 
említett előzetes feldolgozás célja a 
személyes adatok anonimizálása vagy 
álnevesítése, vagy kereskedelmileg 
bizalmas információk – beleértve az üzleti 
titkokat is – törlése.

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írhatnak elő, hogy kizárólag 
előzetesen feldolgozott adatok további 
felhasználása lehetséges, ha az említett 
előzetes feldolgozás célja a személyes 
adatok anonimizálása vagy álnevesítése, 
vagy kereskedelmileg bizalmas 
információk – beleértve az üzleti titkokat is 
– törlése. A kutatás terén biztosítani kell, 
hogy az adatfeldolgozás eredménye az 
anonimizálás elvégzése után is nyomon 
követhető és reprodukálható maradjon.

Or. en

Módosítás 369
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Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írhatnak elő, hogy 
kizárólag előzetesen feldolgozott adatok 
továbbfelhasználása lehetséges, ha az 
említett előzetes feldolgozás célja a 
személyes adatok anonimizálása vagy 
álnevesítése, vagy kereskedelmileg 
bizalmas információk – beleértve az üzleti 
titkokat is – törlése.

(3) A közszférabeli szervezetek 
kizárólag abban az esetben adhatnak 
hozzáférést adatok további felhasználása 
céljára, ha valamennyi személyes adatot 
ténylegesen anonimizálnak vagy 
álnevesítenek, és a kereskedelmileg 
bizalmas információkat – beleértve az 
üzleti titkokat is – ténylegesen eltávolítják 
az adatokból, kivéve, ha a feldolgozás 
hatóköre elválaszthatatlanul kapcsolódik 
az adatok személyes vagy bizalmas 
jellegéhez.

Or. en

Módosítás 370
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
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írhatnak elő, hogy kizárólag 
előzetesen feldolgozott adatok 
továbbfelhasználása lehetséges, ha az 
említett előzetes feldolgozás célja a 
személyes adatok anonimizálása vagy 
álnevesítése, vagy kereskedelmileg 
bizalmas információk – beleértve az üzleti 
titkokat is – törlése.

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írhatnak elő, hogy kizárólag 
előzetesen feldolgozott adatok további 
felhasználása lehetséges, ha az említett 
előzetes feldolgozás – amelyet maga a 
közszférabeli szervezet végez el – célja a 
személyes adatok anonimizálása vagy 
álnevesítése, vagy kereskedelmileg 
bizalmas információk – beleértve az üzleti 
titkokat vagy a szellemitulajdon-jog által 
védett tartalmat is – törlése;

Or. en
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Módosítás 371
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írhatnak elő, hogy kizárólag 
előzetesen feldolgozott adatok 
továbbfelhasználása lehetséges, ha az 
említett előzetes feldolgozás célja a 
személyes adatok anonimizálása vagy 
álnevesítése, vagy kereskedelmileg 
bizalmas információk – beleértve az üzleti 
titkokat is – törlése.

(3) A közszférabeli szervezetek 
kötelezettséget írhatnak elő, hogy kizárólag 
előzetesen feldolgozott adatok további 
felhasználása lehetséges, ha az említett 
előzetes feldolgozás célja a személyes 
adatok anonimizálása, vagy 
kereskedelmileg bizalmas információk – 
beleértve az üzleti titkokat is – törlése.

Or. en

Módosítás 372
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közszférabeli szervezetek 
előírhatnak kötelezettségeket a következők 
vonatkozásában:

(4) A közszférabeli szervezetek 
minden esetben kötelezettségeket írnak 
elő a következők mindegyikének 
vonatkozásában:

 

Or. en

Módosítás 373
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közszférabeli szervezetek 
előírhatnak kötelezettségeket a következők 
vonatkozásában:

(4) A közszférabeli szervezetek 
feltételeket is előírhatnak a következők 
vonatkozásában:

Or. en

Módosítás 374
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben;

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben, beleértve a 
személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését 
és randomizálását;

Or. en

Módosítás 375
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben;

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben az Unión belül;

Or. en
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Módosítás 376
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben;

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos távoli 
feldolgozási környezetben;

Or. en

Módosítás 377
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben;

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos távoli 
feldolgozási környezetben;

Or. en

Módosítás 378
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben;

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos távoli 
feldolgozási környezetben;
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Or. en

Módosítás 379
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Adam 
Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Othmar Karas, Ivan Štefanec, Cristian-
Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított és ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben;

a) az adatokhoz való hozzáférés és 
azok további felhasználása a közszféra által 
biztosított vagy ellenőrzött biztonságos 
feldolgozási környezetben;

Or. en

Módosítás 380
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzáférés és további felhasználás 
olyan fizikai helyiségeken belül, 
amelyekben a biztonságos feldolgozási 
környezet található, ha a távoli hozzáférés 
nem engedélyezhető harmadik személyek 
jogainak és érdekeinek veszélyeztetése 
nélkül.

b) hozzáférés és további felhasználás 
olyan fizikai helyiségeken belül, 
amelyekben a biztonságos feldolgozási 
környezet található, összhangban a 
megállapítandó és folyamatosan nyomon 
követendő magas szintű biztonsági 
előírásokkal.

Or. en

Módosítás 381
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 382
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közszférabeli szervi olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak.

(5) A közszférabeli szervek olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezet fenntartja a jogot, hogy 
ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás folyamatát, 
eszközeit és eredményeit az adatvédelem 
integritásának megőrzése érdekében, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak. 
A közszférabeli szerv az említett 
biztonságos feldolgozási környezet 
használatát ahhoz a feltételhez köti, 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.

Or. en
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Módosítás 383
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közszférabeli szervi olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak.

(5) A közszférabeli szervek olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak. 
Ennek érdekében a közszférabeli 
szervezetnek rendelkeznie kell a nyomon 
követéshez és jogérvényesítéshez 
szükséges humán- és pénzügyi 
erőforrásokkal.

Or. en

Módosítás 384
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közszférabeli szervi olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 

(5) A közszférabeli szervek olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
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harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak.

harmadik személyek szellemitulajdon-
jogait, üzleti titkait, illetve üzleti 
szempontból érzékeny információit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak. 
A további felhasználók fellebbezhetnek az 
ilyen döntések ellen, és további 
ellenőrzéseket kérhetnek.

Or. en

Módosítás 385
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, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közszférabeli szervi olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak.

(5) A közszférabeli szervek olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy – miután a további 
felhasználónak lehetőséget adott további 
tájékoztatás nyújtására – megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 386
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
5 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közszférabeli szervi olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak.

(5) A közszférabeli szervek olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását, beleértve a 
magas szintű kiberbiztonsági előírásokat. 
A közszférabeli szervezetnek képesnek kell 
lennie arra, hogy ellenőrizze a további 
felhasználó által végzett adatfeldolgozás 
eredményeit, és fenntartja a jogot, hogy 
megtiltsa olyan eredmények felhasználását, 
amelyek harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információkat 
tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 387
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közszférabeli szervi olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eredményeit, és 
fenntartja a jogot, hogy megtiltsa olyan 
eredmények felhasználását, amelyek 
harmadik személyek jogait és érdekeit 
veszélyeztető információkat tartalmaznak.

(5) A közszférabeli szervek olyan 
feltételeket szabnak meg, amelyek 
megőrzik az alkalmazott biztonságos 
feldolgozási környezet műszaki 
rendszereinek integritását. A közszférabeli 
szervezetnek képesnek kell lennie arra, 
hogy ellenőrizze a további felhasználó által 
végzett adatfeldolgozás eszközeit és 
eredményeit, és fenntartja a jogot, hogy 
megtiltsa olyan eredmények felhasználását, 
amelyek harmadik személyek jogait és 
érdekeit veszélyeztető információkat 
tartalmaznak.

Or. en
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Módosítás 388
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közszférabeli szervezetek 
kizárólag akkor tesznek üzleti 
szempontból bizalmas adatokat további 
felhasználásra elérhetővé, ha azt oly 
módon képesek megtenni, amely biztosítja 
a harmadik felek jogos kereskedelmi 
érdekeinek védelmét az üzleti szempontból 
bizalmas adatokban.

Or. en

Módosítás 389
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az adatok további 
felhasználása nem engedélyezhető a (3)–
(5) bekezdésben megállapított 
kötelezettségeknek megfelelően, és az 
(EU) 2016/679 rendelet alapján nincsen 
más jogalap az adatok továbbítására, a 
közszférabeli szerv támogatja a további 
felhasználókat az érintettektől a 
hozzájárulás, illetve olyan jogi személyek 
engedélye megkérésével, akiknek jogait és 
érdekeit az említett további felhasználás 
befolyásolhatja, amennyiben ez a 
közszféra számára aránytalan költségek 
nélkül megvalósítható. Ebben a 
feladatban a 7. cikk (1) bekezdésében 
említett illetékes szervezetek segíthetik 
azokat.

törölve

Or. en
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Indokolás

A hozzájárulás-igénylés javasolt módja vitatható. Emellett az érintett személyek elérésének 
költségei a gyakorlatban túlságosan magasak lehetnek az esetleges előnyökhöz képest.

Módosítás 390
Marina Kaljurand

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az adatok további felhasználása 
nem engedélyezhető a (3)–(5) bekezdésben 
megállapított kötelezettségeknek 
megfelelően, és az (EU) 2016/679 rendelet 
alapján nincsen más jogalap az adatok 
továbbítására, a közszférabeli szerv 
támogatja a további felhasználókat az 
érintettektől a hozzájárulás, illetve olyan 
jogi személyek engedélye megkérésével, 
akiknek jogait és érdekeit az említett 
további felhasználás befolyásolhatja, 
amennyiben ez a közszféra számára 
aránytalan költségek nélkül 
megvalósítható. Ebben a feladatban a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett illetékes 
szervezetek segíthetik azokat.

(6) Ha az adatok további felhasználása 
nem engedélyezhető a (3)–(5) bekezdésben 
megállapított kötelezettségeknek 
megfelelően, és az (EU) 2016/679 rendelet 
alapján nincsen más jogalap az adatok 
továbbítására, a közszférabeli szerv 
támogatja a további felhasználókat az 
érintettektől a hozzájárulás, illetve olyan 
jogi személyek engedélye megkérésével, 
akiknek jogait és érdekeit az említett 
további felhasználás befolyásolhatja, 
amennyiben ez a közszféra számára 
aránytalan költségek nélkül 
megvalósítható. Ebben a feladatban a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett illetékes 
szervezetek segíthetik azokat. A személyi 
adatok mindenfajta feldolgozásának az 
általános adatvédelmi rendelettel teljes 
összhangban kell történnie, és azt 
megfelelő adatvédelmi óvintézkedéseknek 
kell kiegészítenie. Az adatok további 
felhasználását ahhoz a feltételhez kell 
kötni, hogy a további felhasználó a 
(11) preambulumbekezdésben 
foglaltaknak megfelelően aláír egy 
titoktartási megállapodást.

Or. en

Módosítás 391
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az adatok további felhasználása 
nem engedélyezhető a (3)–(5) bekezdésben 
megállapított kötelezettségeknek 
megfelelően, és az (EU) 2016/679 rendelet 
alapján nincsen más jogalap az adatok 
továbbítására, a közszférabeli szerv 
támogatja a további felhasználókat az 
érintettektől a hozzájárulás, illetve olyan 
jogi személyek engedélye megkérésével, 
akiknek jogait és érdekeit az említett 
további felhasználás befolyásolhatja, 
amennyiben ez a közszféra számára 
aránytalan költségek nélkül 
megvalósítható. Ebben a feladatban a 7. 
cikk (1) bekezdésében említett illetékes 
szervezetek segíthetik azokat.

(6) Ha az adatok további felhasználása 
nem engedélyezhető a (3)–(5) bekezdésben 
megállapított kötelezettségeknek 
megfelelően, és az (EU) 2016/679 rendelet 
alapján nincsen más jogalap az adatok 
továbbítására, a közszférabeli szerv kéri az 
érintettektől a hozzájárulásukat, illetve 
olyan jogi személyek engedélyét, akiknek 
jogait és érdekeit az említett további 
felhasználás befolyásolhatja. Ebben a 
feladatban a 7. cikk (1) bekezdésében 
említett illetékes szervezetek segíthetik 
azokat.

Or. en

Módosítás 392
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ilyen, a (6) bekezdésben említett 
támogatás nyújtása érdekében a 
közszférabeli szerv létrehozhat egy, a 
2. cikkben meghatározott adatközvetítő 
szolgáltatást. E szolgáltatást a 9. cikkben 
említett adatközvetítő szolgáltatások 
körében kell értelmezni, ami a 10. cikkben 
foglalt bejelentési eljárás hatálya alá 
tartozik, és amire vonatkoznak a 
11. cikkben foglalt feltételek, az 
(1) bekezdés kivételével, ami előírja az 
adatközvetítő szolgáltatások külön jogi 
személy keretében történő folytatását. A 
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szolgáltatást a 12–13. cikkben foglaltakkal 
összhangban az illetékes hatóságok fogják 
ellenőrizni.

Or. en

Módosítás 393
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az adatok további felhasználása 
csak a szellemi tulajdonjogokkal 
összhangban engedhető meg. A 
közszférabeli szervezetek nem 
gyakorolhatják az adatbázis előállítójának 
a 96/9/EK irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdésében előírt jogát a dokumentumok 
további felhasználásának megelőzése vagy 
az e rendelet által megszabott korlátokon 
túlmenő korlátozása céljából.

(7) Az adatok további felhasználása 
csak a szellemi tulajdonjogokkal 
összhangban engedhető meg. A 
közszférabeli szervezetek, illetve a további 
felhasználás céljára rendelkezésre álló 
adatok előnyeit élvezők nem 
gyakorolhatják az adatbázis előállítójának 
a 96/9/EK irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdésében előírt jogát a dokumentumok 
további felhasználásának megelőzése vagy 
az e rendelet által megszabott korlátokon 
túlmenő korlátozása céljából.

Or. en

Módosítás 394
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha a kért adatok bizalmasnak 
minősülnek az üzleti titoktartásra 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályokkal összhangban, a 
közszférabeli szervezetek biztosítják, hogy 
a bizalmas információkat a további 

(8) Ha a kért adatok bizalmasnak 
minősülnek az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokkal összhangban, a 
közszférabeli szervezetek biztosítják, hogy 
a bizalmas információkat a további 
felhasználás eredményeként ne hozzák 
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felhasználás eredményeként ne hozzák 
nyilvánosságra.

nyilvánosságra.

Or. en

Módosítás 395
Evžen Tošenovský, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság elfogadhat olyan 
végrehajtási jogi aktusokat, amelyekben 
megállapítja, hogy a harmadik ország 
jogi, felügyeleti és végrehajtási 
keretrendszere:

törölve

a) a szellemi tulajdon és az üzleti titkok 
védelmét az uniós jog által biztosított 
oltalommal lényegében egyenértékű 
módon biztosítja;
b) hatékonyan alkalmazott és 
végrehajtott; valamint
c) hatékony bírósági jogorvoslatot biztosít.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 396
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság elfogadhat olyan 
végrehajtási jogi aktusokat, amelyekben 
megállapítja, hogy a harmadik ország 

törölve
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jogi, felügyeleti és végrehajtási 
keretrendszere:
a) a szellemi tulajdon és az üzleti titkok 
védelmét az uniós jog által biztosított 
oltalommal lényegében egyenértékű 
módon biztosítja;
b) hatékonyan alkalmazott és 
végrehajtott; valamint
c) hatékony bírósági jogorvoslatot biztosít.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ki kell zárni a Bizottságnak az adatok harmadik országok általi további felhasználására 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására való felhatalmazását. Ez a bizottsági 
javaslat (3) preambulumbekezdésének is ellentmond, amely hangsúlyozza, hogy „javítani kell 
a belső piacon az adatmegosztás feltételeit”. A személyes adatok anonimizálása és 
álnevesítése tekintetében a bizottsági javaslat 5. cikkének (11) bekezdése megjegyzi, hogy 
fennállhat „az érintettek számára az anonimizált adatok újbóli azonosításának kockázata”. 
Ezeknek az adatoknak a további felhasználását mindaddig ki kell zárni, amíg léteznek 
biztonsági kockázatok.

Módosítás 397
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság elfogadhat olyan 
végrehajtási jogi aktusokat, amelyekben 
megállapítja, hogy a harmadik ország jogi, 
felügyeleti és végrehajtási keretrendszere:

(9) A Bizottság az (EU) 2016/679 
rendelet 45. cikkében foglalt 
megfelelőségi előírások sérelme nélkül 
elfogadhat olyan végrehajtási jogi 
aktusokat, amelyekben megállapítja, hogy 
a harmadik ország jogi, felügyeleti és 
végrehajtási keretrendszere:

Or. en
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Módosítás 398
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság elfogadhat olyan 
végrehajtási jogi aktusokat, amelyekben 
megállapítja, hogy a harmadik ország jogi, 
felügyeleti és végrehajtási keretrendszere:

(9) Amennyiben az adatok adott 
harmadik országokban történő további 
felhasználására vonatkozó esetek 
mennyisége azt indokolttá teszi, a 
Bizottság elfogadhat olyan végrehajtási 
jogi aktusokat, amelyekben megállapítja, 
hogy a harmadik ország jogi, felügyeleti és 
végrehajtási keretrendszere:

Or. en

Indokolás

A cél a végrehajtási jogi aktus elfogadása esetleges indokának egyértelműbbé tétele.

Módosítás 399
Angelika Niebler, 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
5 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság elfogadhat olyan 
végrehajtási jogi aktusokat, amelyekben 
megállapítja, hogy a harmadik ország jogi, 
felügyeleti és végrehajtási keretrendszere:

(9) A Bizottság elfogadhat olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, 
amelyekben megállapítja, hogy a harmadik 
ország jogi, felügyeleti és végrehajtási 
keretrendszere:

Or. en

Módosítás 400
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Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítja, hogy a további 
felhasználásra vonatkozó jogot igénylő 
harmadik országbeli természetes vagy jogi 
személy rendelkezik jogi képviselővel a 
tagállamok valamelyikében;

Or. en

Módosítás 401
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni, 
és azok az érintett harmadik ország 
számára engedélyezik a továbbításokat.

Or. en

Indokolás

A nem személyes adatokra ugyanolyan jellegű védelemnek kell vonatkoznia, mint amilyet az 
általános adatvédelmi rendelet a személyes adatok vonatkozásában biztosít. Ezért a 
nemzetközi továbbításokat azonos módon kell szabályozni a szellemitulajdon-jogok és az 
üzleti titkok megfelelő szintű védelmének biztosítása és érvényesítése érdekében.

Módosítás 402
Angelika Niebler, 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
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 28. cikkben említett eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 403
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közszférabeli szervezetek csak 
akkor továbbíthatnak bizalmas vagy 
szellemi tulajdonjogokkal védett adatokat 
olyan további felhasználóknak, akik az 
adatokat a (9) bekezdés szerint kijelölt 
országtól eltérő harmadik országba 
kívánják továbbítani, ha a további 
felhasználó vállalja a következőket:

törölve

a) betartja a (7)–(8) bekezdéssel 
összhangban előírt kötelezettségeket az 
adatok harmadik országba történő 
továbbítása után is; valamint
b) elfogadja a közszférabeli szervezet 
tagállama bíróságainak joghatóságát az 
a) pontban foglalt kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ki kell zárni a Bizottságnak az adatok harmadik országok általi további felhasználására 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására való felhatalmazását. Ez a bizottsági 
javaslat (3) preambulumbekezdésének is ellentmond, amely hangsúlyozza, hogy „javítani kell 
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a belső piacon az adatmegosztás feltételeit”. A személyes adatok anonimizálása és 
álnevesítése tekintetében a bizottsági javaslat 5. cikkének (11) bekezdése megjegyzi, hogy 
fennállhat „az érintettek számára az anonimizált adatok újbóli azonosításának kockázata”. 
Ezeknek az adatoknak a további felhasználását mindaddig ki kell zárni, amíg léteznek 
biztonsági kockázatok.

Módosítás 404
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közszférabeli szervezetek csak 
akkor továbbíthatnak bizalmas vagy 
szellemi tulajdonjogokkal védett adatokat 
olyan további felhasználóknak, akik az 
adatokat a (9) bekezdés szerint kijelölt 
országtól eltérő harmadik országba 
kívánják továbbítani, ha a további 
felhasználó vállalja a következőket:

(10) A közszférabeli szervezetek csak 
akkor, az illetékes szervezet hozzájárulását 
követően továbbíthatnak bizalmas vagy 
szellemi tulajdonjogokkal védett adatokat 
olyan további felhasználóknak, akik az 
adatokat a (9) bekezdés szerint kijelölt 
országtól eltérő harmadik országba 
kívánják továbbítani, ha a további 
felhasználó vállalja a következőket:

Or. en

Módosítás 405
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közszférabeli szervezetek csak 
akkor továbbíthatnak bizalmas vagy 
szellemi tulajdonjogokkal védett adatokat 
olyan további felhasználóknak, akik az 
adatokat a (9) bekezdés szerint kijelölt 
országtól eltérő harmadik országba 
kívánják továbbítani, ha a további 
felhasználó vállalja a következőket:

(10) A közszférabeli szervezetek 
megtiltják a további felhasználó számára, 
hogy a 3. cikkben foglaltak alapján védett 
nem személyes adatokat továbbítsanak a 
(9) bekezdés szerint kijelölt országtól 
eltérő harmadik országba, kivéve, ha a 
további felhasználó vállalja a 
következőket:

Or. en
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Módosítás 406
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A közszférabeli szervezetek vagy a 
7. cikk (1) bekezdésében említett illetékes 
szervezetek adott esetben iránymutatást, 
valamint jogi és adminisztratív támogatást 
nyújtanak a további felhasználóknak, 
hogy támogassák őket a (10) bekezdés 
a) pontjában említett kötelezettségeknek 
való megfelelésben.

Or. en

Módosítás 407
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek 
kell tekinteni, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 28. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek ezt a rendeletet a 
harmadik országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. A harmadik 
országokba történő továbbítás 
feltételeinek az uniós jogi aktusban 
meghatározott adatkategóriák jellegén és 
azon alapon kell alapulniuk, hogy ezek 

törölve
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rendkívül érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az érintettek 
számára az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázata – eléréséhez 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk, 
az Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Tartalmazhatnak a 
továbbításra alkalmazandó feltételeket 
vagy az ezzel kapcsolatos technikai 
megállapodásokat, az adatok harmadik 
országokban történő felhasználására 
vonatkozó korlátozásokat vagy azon 
személyek kategóriáit, amelyek jogosultak 
az említett adatok harmadik országokba 
továbbítására, vagy kivételes esetekben 
korlátozásokat harmadik országokba 
történő továbbítás tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (11) bekezdését és a (19) preambulumbekezdést törölni kell. Az adatok bizonyos 
típusaira vonatkozó szigorúbb feltételeket – többek között az ágazatspecifikus 
jogszabályokban is – a rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghatározni.

Módosítás 408
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek 
kell tekinteni, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 28. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölve
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fogadjon el, amelyek ezt a rendeletet a 
harmadik országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. A harmadik 
országokba történő továbbítás 
feltételeinek az uniós jogi aktusban 
meghatározott adatkategóriák jellegén és 
azon alapon kell alapulniuk, hogy ezek 
rendkívül érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az érintettek 
számára az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázata – eléréséhez 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk, 
az Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Tartalmazhatnak a 
továbbításra alkalmazandó feltételeket 
vagy az ezzel kapcsolatos technikai 
megállapodásokat, az adatok harmadik 
országokban történő felhasználására 
vonatkozó korlátozásokat vagy azon 
személyek kategóriáit, amelyek jogosultak 
az említett adatok harmadik országokba 
továbbítására, vagy kivételes esetekben 
korlátozásokat harmadik országokba 
történő továbbítás tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ki kell zárni a Bizottságnak az adatok harmadik országok általi további felhasználására 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására való felhatalmazását. Ez a bizottsági 
javaslat (3) preambulumbekezdésének is ellentmond, amely hangsúlyozza, hogy „javítani kell 
a belső piacon az adatmegosztás feltételeit”. A személyes adatok anonimizálása és 
álnevesítése tekintetében a bizottsági javaslat 5. cikkének (11) bekezdése megjegyzi, hogy 
fennállhat „az érintettek számára az anonimizált adatok újbóli azonosításának kockázata”. 
Ezeknek az adatoknak a további felhasználását mindaddig ki kell zárni, amíg léteznek 
biztonsági kockázatok.

Módosítás 409
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek 
kell tekinteni, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 28. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek ezt a rendeletet a 
harmadik országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. A harmadik 
országokba történő továbbítás 
feltételeinek az uniós jogi aktusban 
meghatározott adatkategóriák jellegén és 
azon alapon kell alapulniuk, hogy ezek 
rendkívül érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az érintettek 
számára az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázata – eléréséhez 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk, 
az Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Tartalmazhatnak a 
továbbításra alkalmazandó feltételeket 
vagy az ezzel kapcsolatos technikai 
megállapodásokat, az adatok harmadik 
országokban történő felhasználására 
vonatkozó korlátozásokat vagy azon 
személyek kategóriáit, amelyek jogosultak 
az említett adatok harmadik országokba 
továbbítására, vagy kivételes esetekben 
korlátozásokat harmadik országokba 
történő továbbítás tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 410
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Valérie Hayer
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek kell 
tekinteni, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 28. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek ezt a rendeletet a 
harmadik országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. A harmadik 
országokba történő továbbítás 
feltételeinek az uniós jogi aktusban 
meghatározott adatkategóriák jellegén és 
azon alapon kell alapulniuk, hogy ezek 
rendkívül érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az érintettek 
számára az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázata – eléréséhez 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk, az 
Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Tartalmazhatnak a 
továbbításra alkalmazandó feltételeket 
vagy az ezzel kapcsolatos technikai 
megállapodásokat, az adatok harmadik 
országokban történő felhasználására 
vonatkozó korlátozásokat vagy azon 
személyek kategóriáit, amelyek jogosultak 
az említett adatok harmadik országokba 
továbbítására, vagy kivételes esetekben 
korlátozásokat harmadik országokba 
történő továbbítás tekintetében.

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek kell 
tekinteni, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 28. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek ezt a rendeletet a 
harmadik országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. A 
feltételeknek megkülönböztetésmentesnek 
és arányosnak kell lenniük, és az uniós 
jogi aktusban meghatározott közpolitikai 
célok eléréséhez szükséges mértékre kell 
korlátozódniuk.

Or. en

Indokolás

A bekezdés túlságosan előíró jellegű a jövőbeli jogi aktus tekintetében.
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Módosítás 411
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek kell 
tekinteni, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 28. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek ezt a rendeletet a 
harmadik országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. A harmadik 
országokba történő továbbítás feltételeinek 
az uniós jogi aktusban meghatározott 
adatkategóriák jellegén és azon alapon kell 
alapulniuk, hogy ezek rendkívül 
érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az érintettek 
számára az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázata – eléréséhez 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk, az 
Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Tartalmazhatnak a 
továbbításra alkalmazandó feltételeket 
vagy az ezzel kapcsolatos technikai 
megállapodásokat, az adatok harmadik 
országokban történő felhasználására 
vonatkozó korlátozásokat vagy azon 
személyek kategóriáit, amelyek jogosultak 
az említett adatok harmadik országokba 
továbbítására, vagy kivételes esetekben 
korlátozásokat harmadik országokba 
történő továbbítás tekintetében.

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok egyes kategóriáit – 
például amelyeknek harmadik országokba 
történő továbbítása veszélyeztetheti az 
Unió szakpolitikai céljait (például a 
biztonságot és a népegészségügyet) vagy 
az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázatát okozhatja – e 
cikk alkalmazásában rendkívül 
érzékenynek kell tekinteni, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 28. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek ezt a 
rendeletet a harmadik országokba történő 
továbbításra alkalmazandó különleges 
feltételek megállapításával kiegészítik. A 
harmadik országokba történő továbbítás 
feltételeinek az uniós jogi aktusban 
meghatározott adatkategóriák jellegén és 
azon alapon kell alapulniuk, hogy ezek 
rendkívül érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az érintettek 
számára az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázata – eléréséhez 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk, az 
Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Tartalmazhatnak a 
továbbításra alkalmazandó feltételeket 
vagy az ezzel kapcsolatos technikai 
megállapodásokat, az adatok harmadik 
országokban történő felhasználására 
vonatkozó korlátozásokat vagy azon 
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személyek kategóriáit, amelyek jogosultak 
az említett adatok harmadik országokba 
továbbítására, vagy kivételes esetekben 
korlátozásokat harmadik országokba 
történő továbbítás tekintetében.

Or. en

Módosítás 412
Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek kell 
tekinteni, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 28. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek ezt a rendeletet a 
harmadik országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. A harmadik 
országokba történő továbbítás feltételeinek 
az uniós jogi aktusban meghatározott 
adatkategóriák jellegén és azon alapon kell 
alapulniuk, hogy ezek rendkívül 
érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az érintettek 
számára az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázata – eléréséhez 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk, az 
Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Tartalmazhatnak a 
továbbításra alkalmazandó feltételeket 
vagy az ezzel kapcsolatos technikai 
megállapodásokat, az adatok harmadik 
országokban történő felhasználására 

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek kell 
tekinteni, a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a harmadik 
országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételeknek az 
Európai Adatinnovációs Testület 
ajánlásai alapján történő megállapítására 
vonatkozóan. A harmadik országokba 
történő továbbítás feltételeinek az uniós 
jogi aktusban meghatározott adatkategóriák 
jellegén és azon alapon kell alapulniuk, 
hogy ezek rendkívül érzékenynek 
minősülnek, megkülönböztetésmentesnek 
kell lenniük, és az uniós jogi aktusban 
meghatározott közpolitikai célok – például 
a biztonság és a közegészségügy, valamint 
az érintettek számára az anonimizált adatok 
újbóli azonosításának kockázata – 
eléréséhez szükséges mértékre kell 
korlátozódniuk, az Unió nemzetközi 
kötelezettségeivel összhangban. 
Tartalmazhatnak a továbbításra 
alkalmazandó feltételeket vagy az ezzel 
kapcsolatos technikai megállapodásokat, az 
adatok harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
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vonatkozó korlátozásokat vagy azon 
személyek kategóriáit, amelyek jogosultak 
az említett adatok harmadik országokba 
továbbítására, vagy kivételes esetekben 
korlátozásokat harmadik országokba 
történő továbbítás tekintetében.

vagy azon személyek kategóriáit, amelyek 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására, vagy kivételes 
esetekben korlátozásokat harmadik 
országokba történő továbbítás tekintetében. 
A végrehajtási hatásköröket a 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.

Or. en

Indokolás

A rendkívül érzékeny adatokra vonatkozó kritériumokat a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
által kiegészítendő alap-jogiaktus lényegi elemeinek kell tekinteni. Az alapvető feltételek már 
e rendeletben ki kell, hogy legyenek kötve. Ha nincsenek, akkor a kritériumokat végrehajtási 
jogi aktus révén kell megállapítani, az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkéhez hasonló 
eljárás révén. A Bizottság javaslatának az Európai Adatinnovációs Testület ajánlásain kell 
alapulnia.

Módosítás 413
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok megállapítják, hogy a 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő, 
nem személyes adatok kategóriáit e cikk 
alkalmazásában rendkívül érzékenynek kell 
tekinteni, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 28. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek ezt a rendeletet a 
harmadik országokba történő továbbításra 
alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. A harmadik 
országokba történő továbbítás 
feltételeinek az uniós jogi aktusban 
meghatározott adatkategóriák jellegén és 
azon alapon kell alapulniuk, hogy ezek 

(11) Egy jogalkotási eljárásnak 
megfelelően elfogadott egyedi uniós jogi 
aktusok a közszférabeli szervezetek 
birtokában lévő, nem személyes adatok 
kategóriáit e cikk alkalmazásában 
rendkívül érzékenynek tekinthetik, 
amennyiben azok harmadik országokba 
történő továbbítása veszélyeztetheti az 
Unió szakpolitikai céljait (például a 
biztonságot és a népegészségügyet) vagy 
az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázatát okozhatja. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
28. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek ezt a rendeletet a harmadik 
országokba történő továbbításra 
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rendkívül érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az érintettek 
számára az anonimizált adatok újbóli 
azonosításának kockázata – eléréséhez 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk, az 
Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Tartalmazhatnak a 
továbbításra alkalmazandó feltételeket 
vagy az ezzel kapcsolatos technikai 
megállapodásokat, az adatok harmadik 
országokban történő felhasználására 
vonatkozó korlátozásokat vagy azon 
személyek kategóriáit, amelyek jogosultak 
az említett adatok harmadik országokba 
továbbítására, vagy kivételes esetekben 
korlátozásokat harmadik országokba 
történő továbbítás tekintetében.

alkalmazandó különleges feltételek 
megállapításával kiegészítik. E 
feltételeknek az uniós jogi aktusban 
meghatározott adatkategóriák jellegén és 
azon alapon kell alapulniuk, hogy ezek 
rendkívül érzékenynek minősülnek, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és az uniós jogi aktusban meghatározott 
közpolitikai célok – például a biztonság és 
a közegészségügy, valamint az anonimizált 
adatok újbóli azonosításának kockázata – 
eléréséhez szükséges mértékre kell 
korlátozódniuk, az Unió nemzetközi 
kötelezettségeivel összhangban. A 
feltételek tartalmazhatnak a továbbításra 
alkalmazandó feltételeket vagy az ezzel 
kapcsolatos technikai megállapodásokat, az 
adatok harmadik országokban történő 
felhasználására vonatkozó korlátozásokat 
vagy azon személyek kategóriáit, amelyek 
jogosultak az említett adatok harmadik 
országokba továbbítására, vagy kivételes 
esetekben korlátozásokat harmadik 
országokba történő továbbítás tekintetében.

Or. en

Módosítás 414
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az a természetes vagy jogi személy, 
akinek a nem személyes adatok további 
felhasználásának jogát megadták, az 
adatokat csak olyan harmadik országokba 
továbbíthatja, amelyek tekintetében a (9)–
(11) bekezdés követelményei teljesülnek.

törölve

Or. en
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Indokolás

Ki kell zárni a Bizottságnak az adatok harmadik országok általi további felhasználására 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására való felhatalmazását. Ez a bizottsági 
javaslat (3) preambulumbekezdésének is ellentmond, amely hangsúlyozza, hogy „javítani kell 
a belső piacon az adatmegosztás feltételeit”. A személyes adatok anonimizálása és 
álnevesítése tekintetében a bizottsági javaslat 5. cikkének (11) bekezdése megjegyzi, hogy 
fennállhat „az érintettek számára az anonimizált adatok újbóli azonosításának kockázata”. 
Ezeknek az adatoknak a további felhasználását mindaddig ki kell zárni, amíg léteznek 
biztonsági kockázatok.

Módosítás 415
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha a további felhasználó nem 
személyes adatokat szándékozik harmadik 
országba továbbítani, a közszférabeli 
szervezet tájékoztatja az adattulajdonost 
az adott harmadik országba történő 
adattovábbításról.

törölve

Or. en

Indokolás

Ki kell zárni a Bizottságnak az adatok harmadik országok általi további felhasználására 
vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására való felhatalmazását. Ez a bizottsági 
javaslat (3) preambulumbekezdésének is ellentmond, amely hangsúlyozza, hogy „javítani kell 
a belső piacon az adatmegosztás feltételeit”. A személyes adatok anonimizálása és 
álnevesítése tekintetében a bizottsági javaslat 5. cikkének (11) bekezdése megjegyzi, hogy 
fennállhat „az érintettek számára az anonimizált adatok újbóli azonosításának kockázata”. 
Ezeknek az adatoknak a további felhasználását mindaddig ki kell zárni, amíg léteznek 
biztonsági kockázatok.

Módosítás 416
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 13 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha a további felhasználó nem 
személyes adatokat szándékozik harmadik 
országba továbbítani, a közszférabeli 
szervezet tájékoztatja az adattulajdonost az 
adott harmadik országba történő 
adattovábbításról.

(13) Ha a további felhasználó nem 
személyes adatokat szándékozik harmadik 
országba továbbítani, ebbéli szándékáról 
tájékoztatnia kell a közszférabeli 
szervezetet. A közszférabeli szervezet 
tájékoztatja az adattulajdonost – és adott 
esetben azt a jogi személyt, amelyre az 
adat vonatkozik – az adatok adott 
harmadik országba történő továbbítására 
irányuló szándékról.

Or. en

Módosítás 417
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
5 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha a további felhasználó nem 
személyes adatokat szándékozik harmadik 
országba továbbítani, a közszférabeli 
szervezet tájékoztatja az adattulajdonost az 
adott harmadik országba történő 
adattovábbításról.

(13) Ha a további felhasználó nem 
személyes adatokat szándékozik harmadik 
országba továbbítani, a közszférabeli 
szervezet tájékoztatja az adattulajdonost az 
adott harmadik országba történő 
adattovábbításról és az ilyen továbbítás 
céljáról.

Or. en

Módosítás 418
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Azok a közszférabeli szervezetek, 
amelyek engedélyezik a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználását, díjat számíthatnak 
fel az említett adatok további 
felhasználásának engedélyezéséért.

(1) Azok a közszférabeli szervezetek, 
amelyek engedélyezik a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználását, díjat számíthatnak 
fel az említett adatok további 
felhasználásának engedélyezéséért, kivéve 
a kizárólagosan az érintettek 
tulajdonában lévő személyes adatokat.

Or. en

Módosítás 419
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A díjaknak 
megkülönböztetésmentesnek, arányosnak 
és objektíven indokoltnak kell lenniük, és 
nem korlátozhatják a versenyt.

(2) A díjaknak 
megkülönböztetésmentesnek, arányosnak 
és objektíven indokoltnak kell lenniük, és 
nem korlátozhatják a versenyt. A díjaknak 
az adatok reprodukálásának, nyújtásának 
és terjesztésének szükséges költségeire, a 
személyes adatok anonimizálásának 
költségeire, a biztonságos feldolgozási 
környezet fenntartásának költségeire, 
valamint a további felhasználóknak az 
érintettek hozzájárulása kérésében való 
támogatásával kapcsolatos bármely 
költségre kell korlátozódniuk.

Or. en

Módosítás 420
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A díjaknak (2) A díjaknak 



AM\1230111HU.docx 69/107 PE691.468v01-00

HU

megkülönböztetésmentesnek, arányosnak 
és objektíven indokoltnak kell lenniük, és 
nem korlátozhatják a versenyt.

megkülönböztetésmentesnek, arányosnak 
és objektíven indokoltnak kell lenniük, és 
legalább a nyomon követés és az 
érvényesítés költségeit fedezniük kell. A 
díjak nem teremthetnek az érzékeny 
adatok értékesítésére vagy azok 
védelmének csökkentésére irányuló 
ösztönzőket.

Or. en

Módosítás 421
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A díjaknak 
megkülönböztetésmentesnek, arányosnak 
és objektíven indokoltnak kell lenniük, és 
nem korlátozhatják a versenyt.

(2) A díjaknak 
megkülönböztetésmentesnek, az adatok 
további felhasználásra való biztosításának 
költségeivel arányosnak, objektíven 
indokoltnak kell lenniük, és nem 
korlátozhatják a versenyt.

Or. en

Módosítás 422
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
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A díjaknak 
megkülönböztetésmentesnek, arányosnak 
és objektíven indokoltnak kell lenniük, és 
nem korlátozhatják a versenyt.

(2) A díjaknak 
megkülönböztetésmentesnek, arányosnak 
és objektíven indokoltnak kell lenniük, és 
összhangban kell állniuk a versenyjoggal.

Or. en
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Módosítás 423
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közszférabeli szervezetek 
biztosítják, hogy a felhasználók a díjat 
széles körben elterjedt határokon átnyúló 
pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül 
fizethetik, aszerinti megkülönböztetés 
nélkül, hogy az Unióban hol van a 
pénzforgalmi szolgáltató letelepedési 
helye, a fizetési eszköz kibocsátási helye 
vagy a fizetési számla helye.

(3) A közszférabeli szervezetek 
biztosítják, hogy a felhasználók a díjat 
széles körben elterjedt határokon átnyúló 
pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül 
fizethetik, aszerinti megkülönböztetés 
nélkül, hogy az Unióban a belső piacon 
belül hol van a pénzforgalmi szolgáltató 
letelepedési helye, a fizetési eszköz 
kibocsátási helye vagy a fizetési számla 
helye.

Or. en

Módosítás 424
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közszférabeli szervezetek 
biztosítják, hogy a felhasználók a díjat 
széles körben elterjedt határokon átnyúló 
pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül 
fizethetik, aszerinti megkülönböztetés 
nélkül, hogy az Unióban hol van a 
pénzforgalmi szolgáltató letelepedési 
helye, a fizetési eszköz kibocsátási helye 
vagy a fizetési számla helye.

(3) A közszférabeli szervezetek 
biztosítják, hogy a felhasználók a díjat 
széles körben elterjedt határokon átnyúló 
pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül 
fizethetik, aszerinti megkülönböztetés 
nélkül, hogy hol van a pénzforgalmi 
szolgáltató letelepedési helye, a fizetési 
eszköz kibocsátási helye vagy a fizetési 
számla helye.

Or. en
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Módosítás 425
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a kis- és középvállalkozások általi 
további felhasználásának ösztönzésére, az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban.

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a kis- és középvállalkozások általi 
további felhasználásának ösztönzésére, az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban. E tekintetben a közszférabeli 
szervezetek az adatokat alacsonyabb díjért 
vagy díjmentesen is elérhetővé tehetik, 
különösen, ha azokat a kkv-k és a civil 
társadalom számára nyújtandó 
közszolgáltatások, valamint oktatási 
intézmények céljaira használják.

Or. en

Módosítás 426
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a kis- és középvállalkozások általi 
további felhasználásának ösztönzésére, az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban.

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a kis- és középvállalkozások általi 
további felhasználásának ösztönzésére, az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban. E tekintetben a közszférabeli 
szervezetek az adatokat alacsonyabb díjért 
vagy díjmentesen is elérhetővé tehetik 
valamennyi szereplő, különösen 
szövetkezetek számára.
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Or. en

Módosítás 427
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a kis- és középvállalkozások általi 
további felhasználásának ösztönzésére, az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban.

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a kis- és középvállalkozások általi 
további felhasználásának ösztönzésére, az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban. Ez magába foglalhatja a 
további felhasználás alacsonyabb díjért 
vagy költségmentesen történő 
engedélyezését is.

Or. en

Módosítás 428
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a kis- és középvállalkozások általi 
további felhasználásának ösztönzésére, az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban.

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi – 
például kutatási – célú, valamint a mikro-, 
kis- és középvállalkozások általi további 
felhasználásának ösztönzésére, az állami 
támogatási szabályokkal összhangban.

Or. en
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Módosítás 429
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
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a kis- és középvállalkozások általi 
további felhasználásának ösztönzésére, az 
állami támogatási szabályokkal 
összhangban.

(4) Amennyiben díjakat alkalmaznak, a 
közszférabeli szervezetek intézkedéseket 
hoznak a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák nem kereskedelmi célú, 
valamint a mikro-, kis- és 
középvállalkozások általi további 
felhasználásának ösztönzésére, az állami 
támogatási szabályokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 430
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
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közszférabeli szervezetek 
létrehozhatják azon további felhasználók 
kategóriáinak listáját, amelyek számára az 
adatokat csökkentett díjért vagy 
költségmentesen biztosítják, amely listát 
az annak megállapításához használt 
kritériumokkal együtt kell közzétenni, és 
amelynek célja az adatok 3. cikk 
(1) bekezdésben említett kategóriái 
szélesebb körű további felhasználásának 
támogatása és a további felhasználók 
szélesebb köre számára történő 
hozzáférhetővé tétele, az állami 
támogatási szabályokkal és a 



PE691.468v01-00 74/107 AM\1230111HU.docx

HU

versenyjoggal összhangban;

Or. en

Módosítás 431
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A díjakat a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználására irányuló kérelmek 
feldolgozásával kapcsolatos költségekből 
kell kiszámítani. A díjak kiszámításának 
módszertanát előre közzé kell tenni.

(5) A díjakat a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználására irányuló kérelmek 
feldolgozásával kapcsolatos költségekből 
kell kiszámítani. Minden díjnak az adatok 
reprodukálásának, nyújtásának és 
terjesztésének szükséges költségeire, a 
személyes és bizalmas adatok 5. cikk 
(3) bekezdésében foglalt 
anonimizálásának vagy egyéb módon 
történő előkészítésének költségeire, a 
biztonságos feldolgozási környezet 
fenntartásának költségeire, valamint a 
további felhasználóknak az érintettek 
hozzájárulása, valamint az 
adattulajdonosok – akiknek jogait és 
érdekeit érintheti az ilyen további 
felhasználás – engedélye kérésében való 
támogatásával kapcsolatos bármely 
költségre kell korlátozódniuk. A 
kritériumok és díjak kiszámításának 
módszertanát előre közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 432
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

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

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több illetékes szervezetet – amelyek 
lehetnek ágazati jellegűek – azon 
közszférabeli szervezetek támogatására, 
amelyek e feladat végrehajtása során 
hozzáférést biztosítanak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználásához.

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több illetékes szervezetet – amelyek 
lehetnek ágazati jellegűek – azon 
közszférabeli szervezetek támogatására, 
amelyek e feladat végrehajtása során 
hozzáférést biztosítanak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználásához. Az e rendelet 
által megállapított feltételek teljesítése 
érdekében a tagállamok a feladatokat 
átruházhatják egy vagy több már meglévő 
illetékes szervezetre anélkül, hogy újakat 
kellene létrehozniuk.

Or. en

Módosítás 433
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több illetékes szervezetet – amelyek 
lehetnek ágazati jellegűek – azon 
közszférabeli szervezetek támogatására, 
amelyek e feladat végrehajtása során 
hozzáférést biztosítanak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználásához.

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több illetékes szervezetet – amelyek 
lehetnek ágazati jellegűek – azon 
közszférabeli szervezetek támogatására, 
amelyek e feladat végrehajtása, valamint 
az adatok hordozhatóságának és 
interoperabilitásának ellenőrzése során 
hozzáférést biztosítanak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználásához.

Or. en

Módosítás 434
Ivo Hristov

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

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több illetékes szervezetet – amelyek 
lehetnek ágazati jellegűek – azon 
közszférabeli szervezetek támogatására, 
amelyek e feladat végrehajtása során 
hozzáférést biztosítanak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználásához.

(1) A tagállamok az (EU) 2016/679 
rendelet értelmében kijelölnek egy vagy 
több illetékes szervezetet – amelyek 
lehetnek ágazati jellegűek – azon 
közszférabeli szervezetek támogatására, 
amelyek e feladat végrehajtása során 
hozzáférést biztosítanak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználásához.

Or. en

Módosítás 435
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több illetékes szervezetet – amelyek 
lehetnek ágazati jellegűek – azon 
közszférabeli szervezetek támogatására, 
amelyek e feladat végrehajtása során 
hozzáférést biztosítanak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználásához.

(1) A tagállamok adatvédelmi 
hatóságokat jelölnek ki azon közszférabeli 
szervezetek támogatására, amelyek e 
feladat végrehajtása során hozzáférést 
biztosítanak a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett adatkategóriák további 
felhasználásához.

Or. en

Módosítás 436
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) technikai támogatás nyújtása 
biztonságos feldolgozási környezet 

a) technikai támogatás nyújtása 
biztonságos feldolgozási környezet 
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rendelkezésre bocsátásával az adatokhoz 
további felhasználás céljából történő 
hozzáférés biztosítása érdekében;

rendelkezésre bocsátásával, lefedve a 
további felhasználás folyamatának egészét;

Or. en

Módosítás 437
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
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) technikai támogatás nyújtása 
bevizsgált technológiák alkalmazásában, 
biztosítva az olyan módon történő 
adatfeldolgozást, amely megóvja azon 
adatok titkosságát, amelyek további 
felhasználása megengedett, beleértve a 
személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését és 
randomizálását;

b) technikai támogatás nyújtása 
bevizsgált technológiák alkalmazásában, 
biztosítva az olyan módon történő 
adatfeldolgozást, amely megóvja azon 
adatok titkosságát, amelyek további 
felhasználása megengedett, beleértve a 
személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését és 
randomizálását, valamint a 
kereskedelmileg bizalmas információk – 
beleértve az üzleti titkokat vagy a 
szellemitulajdon-jog által védett tartalmat 
is – törlését;

Or. en

Módosítás 438
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) technikai támogatás nyújtása 
bevizsgált technológiák alkalmazásában, 
biztosítva az olyan módon történő 
adatfeldolgozást, amely megóvja azon 
adatok titkosságát, amelyek további 

b) technikai támogatás nyújtása 
bevizsgált technológiák alkalmazásában, 
biztosítva az olyan módon történő 
adatfeldolgozást, amely megóvja azon 
adatok titkosságát, integritását és 
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felhasználása megengedett, beleértve a 
személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését és 
randomizálását;

rendelkezésre állását, amelyek további 
felhasználása megengedett, beleértve a 
személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését és 
randomizálását;

Or. en

Módosítás 439
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) technikai támogatás nyújtása 
bevizsgált technológiák alkalmazásában, 
biztosítva az olyan módon történő 
adatfeldolgozást, amely megóvja azon 
adatok titkosságát, amelyek további 
felhasználása megengedett, beleértve a 
személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését és 
randomizálását;

b) technikai támogatás nyújtása 
bevizsgált technológiák alkalmazásában, 
biztosítva az olyan módon történő 
adatfeldolgozást, amely ténylegesen 
megóvja azon adatok titkosságát, amelyek 
további felhasználása megengedett, 
beleértve a személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését és 
randomizálását;

Or. en

Módosítás 440
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
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) technikai támogatás nyújtása 
bevizsgált technológiák alkalmazásában, 
biztosítva az olyan módon történő 
adatfeldolgozást, amely megóvja azon 
adatok titkosságát, amelyek további 

b) technikai támogatás nyújtása, 
biztosítva az olyan módon történő 
adatfeldolgozást, amely megóvja azon 
adatok titkosságát, amelyek további 
felhasználása megengedett, beleértve a 
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felhasználása megengedett, beleértve a 
személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését és 
randomizálását;

személyes adatok álnevesítését, 
anonimizálását, általánosítását, elrejtését, 
randomizálását, illetve a magánélet 
védelmét szolgáló egyéb korszerű 
módszereket;

Or. en

Módosítás 441
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a közszférabeli 
szervezetek segítése abban, hogy a további 
felhasználók hozzájárulást vagy engedélyt 
kapjanak altruisztikus és egyéb célokra 
történő további felhasználásra az 
adattulajdonosok konkrét döntéseivel 
összhangban, ideértve az arra az egy vagy 
több országra vonatkozó döntést is, 
amely(ek)ben az adatfeldolgozást végezni 
kívánják;

c) adott esetben a közszférabeli 
szervezetek segítése abban, hogy a további 
felhasználók hozzájárulást vagy engedélyt 
kapjanak altruisztikus és egyéb célokra 
történő további felhasználásra az általános 
adatvédelmi rendelet hozzájárulásra 
vonatkozó szabályaival összhangban, 
ideértve az arra az egy vagy több országra 
vonatkozó döntést is, amely(ek)ben az 
adatfeldolgozást végezni kívánják;

Or. en

Módosítás 442
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a közszférabeli 
szervezetek segítése abban, hogy a további 
felhasználók hozzájárulást vagy engedélyt 
kapjanak altruisztikus és egyéb célokra 
történő további felhasználásra az 
adattulajdonosok konkrét döntéseivel 

c) a közszférabeli szervezetek segítése 
abban, hogy támogassák a további 
felhasználókat abban, hogy az 
érintettektől hozzájárulást kapjanak 
további felhasználásra, vagy engedélyt 
kapjanak az adattulajdonosoktól azok 
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összhangban, ideértve az arra az egy vagy 
több országra vonatkozó döntést is, 
amely(ek)ben az adatfeldolgozást végezni 
kívánják;

konkrét döntéseivel összhangban, ideértve 
az arra az egy vagy több országra 
vonatkozó döntést is, amely(ek)ben az 
adatfeldolgozást végezni kívánják;

Or. en

Módosítás 443
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) harmonizált megközelítés a 
közszférabeli szervezeteknek tudományos 
adatok kutatási célú rendelkezésre 
bocsátásához, támogatandó a gyors 
innovációt az uniós kis- és 
középvállalkozások körében, az állami 
támogatási szabályokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 444
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes testület(ek)nek 
megfelelő jogi és technikai kapacitással és 
szakértelemmel rendelkeznie 
(rendelkezniük) ahhoz, hogy 
megfeleljen(ek) a vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályoknak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriákhoz 
való hozzáférési rendszerek tekintetében.

(4) Az illetékes testület(ek)nek 
megfelelő humánerőforrásokkal, valamint 
jogi és technikai kapacitással és 
szakértelemmel rendelkeznie 
(rendelkezniük) ahhoz, hogy 
megfeleljen(ek) a vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályoknak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriákhoz 
való hozzáférési rendszerek tekintetében, 
lehetővé téve az adatvédelem, a magánélet 
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védelmének és a titoktartás teljes körű 
tiszteletben tartását. Az illetékes szervezet 
vagy szervezetek hatásköreinek és 
erőforrásainak meg kell előzniük az 
indokolatlan kiszervezést.

Or. en

Módosítás 445
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes testület(ek)nek 
megfelelő jogi és technikai kapacitással és 
szakértelemmel rendelkeznie 
(rendelkezniük) ahhoz, hogy 
megfeleljen(ek) a vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályoknak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriákhoz 
való hozzáférési rendszerek tekintetében.

(4) Az illetékes testület(ek)nek 
megfelelő jogi, pénzügyi és technikai 
kapacitással és szakértelemmel 
rendelkeznie (rendelkezniük) ahhoz, hogy 
megfeleljen(ek) a vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályoknak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett adatkategóriákhoz 
való hozzáférési rendszerek tekintetében.

Or. en

Módosítás 446
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, 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
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok [e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapja]-ig közlik a 
Bizottsággal az (1) bekezdés alapján 
kijelölt illetékes szervezetek kilétét. 
Ezenkívül közlik a Bizottsággal e 
szervezetek kilétének minden későbbi 

(5) A tagállamok [e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapja]-ig 
nyilvánosságra hozzák és közlik a 
Bizottsággal az (1) bekezdés alapján 
kijelölt illetékes szervezetek kilétét. 
Ezenkívül nyilvánosságra hozzák és közlik 
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módosítását. a Bizottsággal e szervezetek kilétének 
minden későbbi módosítását.

Or. en

Módosítás 447
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 5. 
és 6. cikk alkalmazásával kapcsolatos 
minden lényeges információ egyablakos 
információs ponton keresztül elérhető 
legyen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 5. 
és 6. cikk alkalmazásával kapcsolatos 
minden lényeges információ egyablakos 
információs ponton keresztül elérhető 
legyen, kivéve, ha az információ csak egy 
ágazatot érint, amely esetben az 
információ egy, a 7. cikk (1) bekezdésében 
említett ágazati illetékes szervezeten 
keresztül is elérhetővé tehető. Az 
egyablakos információs pont funkciói 
automatikusan is nyújthatók, amennyiben 
biztosított a közszférabeli szervezet által 
nyújtott megfelelő támogatás. A 
tagállamoknak lehetőségük van új 
információs pontot létrehozni vagy egy 
meglévő struktúrára támaszkodni.

Or. en

Módosítás 448
Patrizia Toia, Franco Roberti

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 5. 
és 6. cikk alkalmazásával kapcsolatos 
minden lényeges információ egyablakos 
információs ponton keresztül elérhető 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 5. 
és 6. cikk alkalmazásával kapcsolatos 
minden lényeges információ egyablakos 
információs ponton keresztül elérhető 
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legyen. legyen. Az információknak valamennyi 
érintett számára elérhetőnek kell lennie, 
biztosítandó a hatékony működést, 
valamint a civil társadalmi szervezetekkel, 
szociális partnerekkel és szakmai 
szervezetekkel való jó együttműködést.

Or. en

Módosítás 449
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyablakos információs pont 
fogadja a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
vonatkozó kérelmeket, és továbbítja azokat 
az illetékes közszférabeli szervezeteknek 
vagy adott esetben a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes 
szervezeteknek. Az egyablakos 
információs pont elektronikus úton 
elérhetővé teszi a rendelkezésre álló 
adatforrások nyilvántartását, amely 
tartalmazza a rendelkezésre álló adatok 
jellegét leíró releváns információkat.

(2) Az egyablakos információs pont 
fogadja a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
vonatkozó kérelmeket, és továbbítja azokat 
az illetékes közszférabeli szervezeteknek 
vagy adott esetben a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes 
szervezeteknek, lehetőség szerint és adott 
esetben automatizált módon. Ha a 
kérelem csak egy ágazatot érint, a kérelem 
közvetlenül egy, a 7. cikk 
(1) bekezdésében említett ágazati illetékes 
szervezethez is benyújtható. Az egyablakos 
információs pont elektronikus úton 
elérhetővé teszi a rendelkezésre álló 
adatforrások nyilvántartását, amely 
tartalmazza a rendelkezésre álló adatok 
jellegét leíró releváns információkat.

Or. en

Módosítás 450
Patrizia Toia, Franco Roberti

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

(2) Az egyablakos információs pont 
fogadja a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
vonatkozó kérelmeket, és továbbítja azokat 
az illetékes közszférabeli szervezeteknek 
vagy adott esetben a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes 
szervezeteknek. Az egyablakos 
információs pont elektronikus úton 
elérhetővé teszi a rendelkezésre álló 
adatforrások nyilvántartását, amely 
tartalmazza a rendelkezésre álló adatok 
jellegét leíró releváns információkat.

(2) Az egyablakos információs pont 
fogadja a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
vonatkozó kérelmeket, és továbbítja azokat 
az illetékes közszférabeli szervezeteknek 
vagy adott esetben a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes 
szervezeteknek. Az egyablakos 
információs pont elektronikus úton 
nyilvánosan elérhetővé teszi a 
rendelkezésre álló adatforrások 
nyilvántartását, amely tartalmazza a 
rendelkezésre álló adatok jellegét leíró 
releváns információkat. Legalább a 
formátumot, a méretet, a további 
felhasználás feltételeit – például az 
interoperabilitást és a hordozhatóságot – 
és az adattulajdonos kilétét 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 451
Angelika Niebler, Markus Ferber, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, 
Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Adam Jarubas, Georgios Kyrtsos, Markus Pieper, Seán Kelly, Maria da 
Graça Carvalho, Othmar Karas, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az egyablakos információs pont 
létrehozhat egy különálló, egyszerűsített 
és megfelelően dokumentált információs 
csatornát a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára, reagálva azok igényeire 
és képességeire a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett adatok kategóriái további 
felhasználásának kérelmezése terén.

Or. en
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Módosítás 452
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság európai egyablakos 
információs pontok hálózatát hozza létre, 
ami információt kínál a nemzeti 
egyablakos információs pontokon 
rendelkezésre álló adatokra, valamint az 
egyablakos információs pontokon 
keresztül történő adatigénylés és -
hozzáférés módjára vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 453
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság egy európai 
egyablakos információs pontot hoz létre, 
ami hozzáférést biztosít egy kereshető 
elektronikus adatnyilvántartáshoz. A 
hozzáférés feltételeinek méltányosnak, 
világosnak és átláthatónak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 454
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Adam 
Jarubas, Seán Kelly, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
irányuló kérelmeket az illetékes 
közszférabeli szervezet vagy a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
észszerű időn belül, és minden esetben a 
kérelem benyújtásától számított két 
hónapon belül teljesítik vagy elutasítják.

(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
irányuló kérelmeket az illetékes 
közszférabeli szervezet vagy a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
észszerű időn belül, és minden esetben a 
kérelem benyújtásától számított két 
hónapon belül teljesítik vagy elutasítják. 
Az e rendelet következetes alkalmazásához 
való hozzájárulás érdekében az illetékes 
közszférabeli szervezetek a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett adatkategóriák 
további felhasználására irányuló 
kérelmek visszautasítása során 
együttműködnek egymással és adott 
esetben a Bizottsággal.

Or. en

Módosítás 455
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
irányuló kérelmeket az illetékes 
közszférabeli szervezet vagy a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
észszerű időn belül, és minden esetben a 
kérelem benyújtásától számított két 
hónapon belül teljesítik vagy elutasítják.

(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
irányuló kérelmeket az illetékes 
közszférabeli szervezet vagy a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül, és minden 
esetben a kérelem benyújtásától számított 
legfeljebb két hónapon belül teljesítik vagy 
elutasítják.

Or. en
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Módosítás 456
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
irányuló kérelmeket az illetékes 
közszférabeli szervezet vagy a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
észszerű időn belül, és minden esetben a 
kérelem benyújtásától számított két 
hónapon belül teljesítik vagy elutasítják.

(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett 
adatkategóriák további felhasználására 
irányuló kérelmeket az illetékes 
közszférabeli szervezet vagy a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes szervezetek 
a lehető legkisebb késedelemmel, és 
minden esetben a kérelem benyújtásától 
számított két hónapon belül teljesítik vagy 
elutasítják.

Or. en

Módosítás 457
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A következő adatmegosztási 
szolgáltatások nyújtására bejelentési 
eljárás vonatkozik:

(1) Ez a fejezet az adatmegosztási 
szolgáltatások nyújtására vonatkozik. 
Többek között, de nem kizárólag az 
alábbiak tartoznak e szolgáltatások közé:

Or. en

Indokolás

E cikk tárgyát nem a bejelentési eljárásnak, hanem e jogszabály egész fejezetének kell 
képeznie, ami magába foglalja a 10. és 11. cikk alkalmazását is. Javasoljuk a cikk logikájának 
megváltoztatását, hogy az az adatmegosztási szolgáltatások nyújtására vonatkozzon, ne pedig 
magukra az adatmegosztási szolgáltatások nyújtóira. Ez jelentősen fokozza a jogi 
egyértelműséget és csökkenti a félreérthetőséget.
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Módosítás 458
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közvetítő szolgáltatások jogi 
személy potenciális adatfelhasználók és 
adattulajdonosok között, beleértve az 
említett szolgáltatások lehetővé tételéhez 
szükséges technikai vagy egyéb eszközök 
rendelkezésre bocsátását; ezek a 
szolgáltatások magukban foglalhatnak 
két- vagy többoldalú adatcserét, vagy 
olyan platformok vagy adatbázisok 
létrehozását, amelyek lehetővé teszik az 
adatok cseréjét vagy együttes 
hasznosítását, valamint egy speciális 
infrastruktúra létrehozását az 
adattulajdonosok és az adatfelhasználók 
összekapcsolására;

a) konkrét infrastruktúra, platformok 
vagy adatbázisok üzemeltetése, valamint 
adatmegosztás lehetővé tétele két- vagy 
többoldalú adatcsere révén, amelyet 
egyebek közt a következők jellemeznek:

i. technikai eszközök adathozzáférés vagy 
-továbbítás megvalósításához; vagy 
ii. megosztható adatok nyilvántartásának 
vagy katalógusának biztosítása; vagy 
iii. adatfelhasználók általi kifizetések vagy 
egyéb módon történő díjazások lehetővé 
tétele az adatok adattulajdonosok általi 
rendelkezésére bocsátásáért cserébe;

Or. en

Indokolás

Ezek olyan nyílt adatcsereként értendők, amelyek keretében nem meghatározható számú 
adattulajdonos és adatfelhasználó kínál és vásárol, illetve ad licenciába adatokat.

Módosítás 459
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, Ivan 
Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közvetítő szolgáltatások a 
potenciális adatfelhasználók és azon 
érintettek között, akik személyes adataikat 
elérhetővé kívánják tenni, ideértve az 
említett szolgáltatások lehetővé tételéhez 
szükséges technikai vagy egyéb eszközök 
rendelkezésre bocsátását az (EU) 2016/679 
rendeletben biztosított jogok gyakorlása 
során;

b) közvetítő szolgáltatások a 
potenciális adatfelhasználók és azon 
érintettek között, akik személyes adataikat 
elérhetővé kívánják tenni, ideértve az 
említett szolgáltatások lehetővé tételéhez 
szükséges technikai vagy egyéb eszközök 
rendelkezésre bocsátását az (EU) 2016/679 
rendeletben biztosított jogok gyakorlása 
során, különösen az érintettek 
adatfeldolgozáshoz való hozzájárulásának 
kezelése;

Or. en

Módosítás 460
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közvetítő szolgáltatások a 
potenciális adatfelhasználók és azon 
érintettek között, akik személyes adataikat 
elérhetővé kívánják tenni, ideértve az 
említett szolgáltatások lehetővé tételéhez 
szükséges technikai vagy egyéb eszközök 
rendelkezésre bocsátását az (EU) 2016/679 
rendeletben biztosított jogok gyakorlása 
során;

b) közvetítő szolgáltatások a 
potenciális adatfelhasználók és azon 
érintettek között, akik személyes vagy nem 
személyes adataikat elérhetővé kívánják 
tenni, ideértve az említett szolgáltatások 
lehetővé tételéhez szükséges technikai 
vagy egyéb eszközök rendelkezésre 
bocsátását az (EU) 2016/679 rendeletben 
biztosított jogok gyakorlása során;

Or. en

Módosítás 461
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adatszövetkezetek szolgáltatásai, 
vagyis azon érintetteket vagy egyszemélyes 
vállalatokat, illetve mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat támogató 
szolgáltatások, amelyek a szövetkezet 
tagjai, vagy amelyek felhatalmazzák a 
szövetkezetet az adatkezelés feltételeinek 
megtárgyalására, hogy megalapozott 
döntéseket hozhassanak az adatkezeléshez 
való hozzájárulás előtt, és lehetővé teszik 
olyan mechanizmusok kialakítását, 
amelyek révén eszmecserét folytatnak az 
adatkezelés olyan céljairól és feltételeiről, 
amelyek a legjobban képviselnék az 
érintettek vagy jogi személyek érdekeit.

c) adatszövetkezetek.

Or. en

Módosítás 462
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
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adatszövetkezetek szolgáltatásai, 
vagyis azon érintetteket vagy egyszemélyes 
vállalatokat, illetve mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat támogató 
szolgáltatások, amelyek a szövetkezet 
tagjai, vagy amelyek felhatalmazzák a 
szövetkezetet az adatkezelés feltételeinek 
megtárgyalására, hogy megalapozott 
döntéseket hozhassanak az adatkezeléshez 
való hozzájárulás előtt, és lehetővé teszik 
olyan mechanizmusok kialakítását, 
amelyek révén eszmecserét folytatnak az 
adatkezelés olyan céljairól és feltételeiről, 
amelyek a legjobban képviselnék az 
érintettek vagy jogi személyek érdekeit.

c) adatszövetkezetek szolgáltatásai.
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Or. en

Indokolás

Az adatszövetkezetek új fogalommeghatározása bekerült a 2. cikkbe.

Módosítás 463
Patrizia Toia, Franco Roberti

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adatszövetkezetek szolgáltatásai, 
vagyis azon érintetteket vagy 
egyszemélyes vállalatokat, illetve mikro-, 
kis- és középvállalkozásokat támogató 
szolgáltatások, amelyek a szövetkezet 
tagjai, vagy amelyek felhatalmazzák a 
szövetkezetet az adatkezelés feltételeinek 
megtárgyalására, hogy megalapozott 
döntéseket hozhassanak az adatkezeléshez 
való hozzájárulás előtt, és lehetővé teszik 
olyan mechanizmusok kialakítását, 
amelyek révén eszmecserét folytatnak az 
adatkezelés olyan céljairól és feltételeiről, 
amelyek a legjobban képviselnék az 
érintettek vagy jogi személyek érdekeit.

c) adatszövetkezetek szolgáltatásai, 
vagyis azon érintetteket vagy 
egyszemélyes vállalatokat, illetve mikro-, 
kis- és középvállalkozásokat – beleértve a 
szociális vállalkozásokat – támogató 
szolgáltatások, amelyek a szövetkezet 
tagjai, vagy amelyek felhatalmazzák a 
szövetkezetet az adatkezelés feltételeinek 
megtárgyalására, hogy megalapozott 
döntéseket hozhassanak az adatkezeléshez 
való hozzájárulás előtt, és lehetővé teszik 
olyan mechanizmusok kialakítását, 
amelyek révén eszmecserét folytatnak az 
adatkezelés olyan céljairól és feltételeiről, 
amelyek a legjobban képviselnék az 
érintettek vagy jogi személyek érdekeit.

Or. en

Módosítás 464
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamennyi személyes adatokat 
érintő, a 9. cikk hatálya alá tartozó 
műveletre vonatkoznak az általános 
adatvédelmi rendelet szabályai, és így az 
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adatok közös felhasználásának feltételeire 
is vonatkoznak ezek a szabályok.

Or. en

Módosítás 465
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez a fejezet nem alkalmazandó a 
következő tevékenységekre:

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat (22) preambulumbekezdésében foglalt kivételek rendkívül pontatlanok és 
rossz helyen találhatók,és azokat egyértelműen és jogilag pontosan kell a cikkbe foglalni.

Módosítás 466
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Az előre meghatározott számú szereplő számára szerződéses környezetben (pl. iIoT céljára) 
nyújtott zárt adatmegosztási szolgáltatásokra nem vonatkozik, kivéve, ha azokat nem 
meghatározott számú adattulajdonos vagy adatfelhasználó számára nyitottá teszik.

Módosítás 467
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Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

A hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások – azaz olyan szolgáltatások, amelyek kizárólag 
adatokat összesítenek azzal a céllal, hogy értéknövelő szolgáltatásokat (elemzés, MI, prediktív 
karbantartás stb.) nyújtsanak – csak akkor tartozhatnak e jogszabály hatálya alá, ha olyan 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtásában vesznek részt, amelyek közvetlenül az 
adattulajdonosok és nem meghatározott számú adatfelhasználó között közvetítenek.

Módosítás 468
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 469
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 470
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 471
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 472
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 473
Marisa Matias



AM\1230111HU.docx 95/107 PE691.468v01-00

HU

a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatközvetítők számára kötelező 
tanúsítási rendszert kell biztosítani az 
adatközvetítők központi szerepével 
összefüggő kockázatok korlátozása, 
ezáltal pedig az e szervezetekbe és 
tevékenységeikbe vetett bizalom növelése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 474
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden adatmegosztó, aki a 9. 
cikk (1) bekezdésében említett 
szolgáltatásokat kívánja nyújtani, 
bejelentést nyújt be a 12. cikkben említett 
illetékes hatósághoz.

(1) Az adatmegosztási szolgáltatások 
bejelentést nyújtanak be a 12. cikkben 
említett illetékes hatósághoz.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás hozzáigazítja a szöveget a szabályozási hangsúly szervezetekről 
szolgáltatásokra való áthelyeződéséhez.

Módosítás 475
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

(3) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nem az Unióban letelepedett nyújtója, 
amely az Unión belül kínálja a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett szolgáltatásokat, 
törvényes képviselőt jelöl ki az egyik olyan 
tagállamban, amelyben ezeket a 
szolgáltatásokat kínálja. Úgy kell tekinteni, 
hogy az adatmegosztó annak a tagállamnak 
a joghatósága alá tartozik, amelyben a 
törvényes képviselő letelepedett.

(3) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nem az Unióban letelepedett nyújtója, 
amely az Unión belül kínálja a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett szolgáltatásokat, 
törvényes képviselőt jelöl ki az egyik olyan 
tagállamban, amelyben ezeket a 
szolgáltatásokat kínálja. Úgy kell tekinteni, 
hogy az adatmegosztó annak a tagállamnak 
a joghatósága alá tartozik, amelyben a 
törvényes képviselő letelepedett. Az 
adatközvetítő szolgáltatásoknak fel kell 
hatalmazniuk a képviselőt arra, hogy az e 
rendeletnek való megfelelés biztosítása 
tekintetében különösen az illetékes 
hatóságok és az adattulajdonosok a 
szolgáltatás mellett vagy helyett hozzá 
forduljanak. Az a tény, hogy az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtója 
képviselőt jelöl ki, nem érinti a magával 
az adatmegosztási szolgáltatások 
nyújtójával szembeni keresetindításhoz 
való jogot.

Or. en

Módosítás 476
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nem az Unióban letelepedett nyújtója, 
amely az Unión belül kínálja a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett szolgáltatásokat, 
törvényes képviselőt jelöl ki az egyik olyan 
tagállamban, amelyben ezeket a 
szolgáltatásokat kínálja. Úgy kell tekinteni, 
hogy az adatmegosztó annak a tagállamnak 
a joghatósága alá tartozik, amelyben a 
törvényes képviselő letelepedett.

(3) Az adatmegosztási szolgáltatások 
nem az Unióban letelepedett nyújtója, 
amely az Unión belül kínálja a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett szolgáltatásokat, 
szolgáltatásait az egyik olyan tagállamban 
letelepedett jogi személyen keresztül 
nyújtja, amelyben ezeket a szolgáltatásokat 
kínálja. Úgy kell tekinteni, hogy az 
adatmegosztó annak a tagállamnak a 
joghatósága alá tartozik, amelyben a jogi 
személy letelepedett.
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Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás hozzáigazítja a szöveget a szabályozási hangsúly szervezetekről 
szolgáltatásokra való áthelyeződéséhez.

Módosítás 477
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A bejelentés után a szolgáltató 
megkezdheti a tevékenységet az e 
fejezetben meghatározott feltételekkel.

törölve

Or. en

Indokolás

A tevékenységnek a bejelentés illetékes hatóság általi ellenőrzését követően kell kezdődnie. 
Átemelve az új 7a. bekezdésbe.

Módosítás 478
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltató jogállása, cégformája 
és cégjegyzékszáma, amennyiben a 
szolgáltató az Unióban kereskedelmi 
nyilvántartásban vagy egyéb hasonló 
közhitelű nyilvántartásban szerepel;

b) a szolgáltató jogállása, tulajdonosi 
szerkezete, cégformája, releváns 
leányvállalatai vagy kapcsolódó 
szervezetei és cégjegyzékszáma, 
amennyiben a szolgáltató az Unióban 
kereskedelmi nyilvántartásban vagy egyéb 
hasonló közhitelű nyilvántartásban 
szerepel;

Or. en
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Indokolás

A megadott információk kategóriáit ki kell bővíteni az átláthatóság fokozása érdekében.

Módosítás 479
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltató üzleti tevékenysége fő 
helyének címe az Unióban, ha van, és adott 
esetben egy másik tagállamban minden 
másodlagos fióktelepének vagy a (3) 
bekezdés szerint kijelölt törvényes 
képviselőnek a címe;

c) a szolgáltató üzleti tevékenysége fő 
helyének címe az Unióban, ha van, és adott 
esetben egy másik tagállamban minden 
másodlagos fióktelepének vagy a (3) 
bekezdés szerint kijelölt jogi személynek a 
címe;

Or. en

Indokolás

Javítja a szöveg egységességét.

Módosítás 480
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy weboldal, ahol adott esetben a 
szolgáltatóval és a tevékenységekkel 
kapcsolatos információk megtalálhatók;

d) egy weboldal, ahol a szolgáltatóval 
és a tevékenységekkel kapcsolatos 
információk megtalálhatók beleértve 
legalább az e bekezdés a), b), c) és 
f) pontjában említett információkat;

Or. en

Indokolás

A változtatás növeli a jogbiztonságot a weboldalak tulajdonosai és látogatói számára.
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Módosítás 481
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy weboldal, ahol adott esetben a 
szolgáltatóval és a tevékenységekkel 
kapcsolatos információk megtalálhatók;

d) egy weboldal, ahol adott esetben a 
szolgáltatóval és a tevékenységekkel 
kapcsolatos fenti információk 
megtalálhatók;

Or. en

Módosítás 482
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tevékenység megkezdésének 
becsült időpontja;

g) a tevékenység megkezdésének 
becsült vagy tényleges időpontja;

Or. en

Indokolás

A változtatás növeli az egyértelműséget.

Módosítás 483
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) azon tagállamok, ahol a szolgáltató 
szolgáltatásokat kíván nyújtani.

h) opcionálisan azon tagállamok 
indikatív listája, ahol a szolgáltató 
szolgáltatásokat kíván nyújtani.

Or. en

Módosítás 484
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) azon tagállamok, ahol a szolgáltató 
szolgáltatásokat kíván nyújtani.

h) opcionálisan azon tagállamok 
indikatív listája, ahol a szolgáltató 
szolgáltatásokat kíván nyújtani.

Or. en

Módosítás 485
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az illetékes hatóság biztosítja, 
hogy a bejelentési eljárás nem okoz 
indokolatlan nehézségeket a kis- és 
középvállalkozások és a kis- és közepes 
méretű szervezetek számára, valamint 
biztosítja a megkülönböztetésmentességet 
és a versenyt.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás arányossági óvintézkedést vezet be a kis- és középvállalkozások érdekében.
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Módosítás 486
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szolgáltató kérésére az illetékes 
hatóság egy héten belül szabványosított 
nyilatkozatot állít ki, amelyben megerősíti, 
hogy a szolgáltató benyújtotta a (4) 
bekezdésben említett bejelentést.

(7) Az illetékes hatóság egy héten belül 
szabványosított nyilatkozatot állít ki, 
amelyben megerősíti, hogy a szolgáltató 
benyújtotta a (4) bekezdésben említett 
bejelentést, valamint hogy a bejelentés 
teljes mértékben megfelel a 
(6) bekezdésben foglalt 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Ha az illetékes hatóság ellenőrizte, hogy a bejelentés megfelel a (6) bekezdésnek, erről 
szabványosított nyilatkozatot kell kiállítani.

Módosítás 487
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A szabványosított nyilatkozat 
kézhezvétele után az adatmegosztási 
szolgáltatások nyújtója megkezdheti a 
tevékenységet az e fejezetben 
meghatározott feltételekkel.

Or. en

Módosítás 488
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az illetékes hatóság minden 
bejelentést haladéktalanul, elektronikus 
úton továbbít a tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságainak.

törölve

Or. en

Módosítás 489
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az illetékes hatóság minden 
bejelentést haladéktalanul, elektronikus 
úton továbbít a tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságainak.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás megbízhatóbb és hatékonyabb megoldás lenne az 
egyes bejelentések tagállamok közötti továbbításánál.

Módosítás 490
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, 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
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot minden egyes új bejelentésről. 

(9) Az illetékes hatóság 
haladéktalanul értesíti a Bizottságot 
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A Bizottság nyilvántartást vezet az 
adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókról.

minden egyes új bejelentésről, a Bizottság 
pedig minden egyes bejelentést 
elektronikus úton továbbít a tagállamok 
nemzeti illetékes hatóságainak. A 
Bizottság nyilvántartást vezet az 
adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókról.

Or. en

Módosítás 491
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot minden egyes új bejelentésről. 
A Bizottság nyilvántartást vezet az 
adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókról.

(9) Az illetékes hatóság 
haladéktalanul, elektronikus úton értesíti 
a Bizottságot és a tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságait minden egyes új 
bejelentésről. A Bizottság nyilvános 
nyilvántartást vezet az adatmegosztási 
szolgáltatást az Unióban nyújtó 
szolgáltatókról.

Or. en

Módosítás 492
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot minden egyes új bejelentésről. 
A Bizottság nyilvántartást vezet az 
adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókról.

(9) Az illetékes hatóság elektronikus 
úton – és akár automatizált eszközök 
révén is – értesíti a Bizottságot minden 
egyes új bejelentésről. A Bizottság 
nyilvántartást vezet az adatmegosztási 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatókról.
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Or. en

Módosítás 493
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot minden egyes új bejelentésről. 
A Bizottság nyilvántartást vezet az 
adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókról.

(9) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot minden egyes új bejelentésről. 
A Bizottság nyilvános nyilvántartást vezet 
az adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
valamennyi szolgáltatóról, és azt 
rendszeresen frissíti.

Or. en

Módosítás 494
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot minden egyes új bejelentésről. 
A Bizottság nyilvántartást vezet az 
adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókról.

(9) Az illetékes hatóság minden egyes 
új bejelentést felvisz a Bizottság 
nyilvántartásába. A Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartást vezet az 
adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókról.

Or. en

Indokolás

Egy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás megbízhatóbb és hatékonyabb megoldás lenne az 
egyes bejelentések tagállamok közötti továbbításánál.

Módosítás 495



AM\1230111HU.docx 105/107 PE691.468v01-00

HU

Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot minden egyes új bejelentésről. 
A Bizottság nyilvántartást vezet az 
adatmegosztási szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatókról.

(9) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot minden egyes új bejelentésről. 
A Bizottság nyilvános nyilvántartást vezet 
valamennyi adatközvetítőről az Unióban.

Or. en

Módosítás 496
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóság díjat számíthat 
fel. Az említett díjaknak arányosnak és 
objektívnek kell lenniük, és azoknak az 
adatmegosztási szolgáltatások 
bejelentésével kapcsolatban az illetékes 
hatóságok részéről a megfelelés nyomon 
követésével és az illetékes hatóságok egyéb 
piacellenőrzési tevékenységeivel 
kapcsolatos adminisztratív költségeken 
kell alapulniuk.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ilyen közszolgáltatás nyújtásáért nem számíthatók fel díjak, különösen az új üzleti modellek 
ösztönzésének összefüggésében.

Módosítás 497
Angelika Niebler, Markus Ferber, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva Maydell, 
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Pilar del Castillo Vera, Franc Bogovič, Marion Walsmann, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Adam Jarubas, Markus Pieper, Georgios Kyrtsos, Seán Kelly, Maria da 
Graça Carvalho, Othmar Karas, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş 
Bogdan

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóság díjat számíthat 
fel. Az említett díjaknak arányosnak és 
objektívnek kell lenniük, és azoknak az 
adatmegosztási szolgáltatások 
bejelentésével kapcsolatban az illetékes 
hatóságok részéről a megfelelés nyomon 
követésével és az illetékes hatóságok egyéb 
piacellenőrzési tevékenységeivel 
kapcsolatos adminisztratív költségeken kell 
alapulniuk.

(10) Az illetékes hatóság díjat számíthat 
fel. Az említett díjaknak arányosnak és 
objektívnek kell lenniük, és azoknak az 
adatmegosztási szolgáltatások 
bejelentésével kapcsolatban az illetékes 
hatóságok részéről a megfelelés nyomon 
követésével és az illetékes hatóságok egyéb 
piacellenőrzési tevékenységeivel 
kapcsolatos adminisztratív költségeken kell 
alapulniuk. Az illetékes hatóság a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára 
kedvezményes díjat is felszámíthat, illetve 
a díjmentes bejelentést is engedélyezheti.

Or. en

Módosítás 498
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A szolgáltatóknak a változás 
bekövetkezésétől számított 14 naptári 
napon belül be kell nyújtania az illetékes 
hatósághoz a (6) bekezdés alapján 
megadott információk bármilyen 
változását;

Or. en

Indokolás

A 10. cikkel összhangban megadott információkat aktualizálni kell, ezért erre vonatkozóan 
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rendelkezést kell bevezetni.

Módosítás 499
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, 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
10 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ha az adatmegosztási 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató 
beszünteti tevékenységét, 15 napon belül 
értesíti az (1), (2) és (3) bekezdés szerint 
meghatározott, érintett illetékes hatóságot. 
Az illetékes hatóság minden ilyen értesítést 
haladéktalanul, elektronikus úton továbbít 
a tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságaihoz és a Bizottsághoz.

(11) Ha az adatközvetítő beszünteti 
tevékenységét, 15 napon belül értesíti az 
(1), (2) és (3) bekezdés szerint 
meghatározott, érintett illetékes hatóságot. 
Az illetékes hatóság minden ilyen értesítést 
haladéktalanul, elektronikus úton továbbít 
a Bizottsághoz. A Bizottság minden 
bejelentést haladéktalanul, elektronikus 
úton továbbít a tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságainak, és frissíti a 
nyilvános nyilvántartást.

Or. en


