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Módosítás 500
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a szolgáltató nem használhatja 
azokat az adatokat, amelyekhez 
szolgáltatásokat nyújt, az adatfelhasználók 
rendelkezésére bocsátásától eltérő célra, és 
az adatmegosztási szolgáltatásokat külön 
jogi személy keretében kell folytatni;

1. a szolgáltató nem használhatja 
azokat az adatokat, amelyekhez 
szolgáltatásokat nyújt, az adatfelhasználók 
rendelkezésére bocsátásától eltérő célra; az 
adatmegosztási szolgáltatásokat külön jogi 
személy keretében kell folytatni;

Or. en

Indokolás

A javasolt változtatás növeli a szabályozói szándék egyértelműségét.

Módosítás 501
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a szolgáltató nem teheti az 
adattulajdonosoknak vagy az 
adatfelhasználóknak nyújtott 
adatmegosztási szolgáltatásokra 
vonatkozó kereskedelmi feltételeket, 
többek között az árképzést, függővé attól, 
hogy az adattulajdonos vagy az 
adatfelhasználó igénybe veszi-e 
ugyanazon szolgáltató vagy valamely 
kapcsolt vállalkozás egyéb szolgáltatásait;

Or. en

Indokolás

A módosítás a bezáródási hatások elleni biztosítékot vezet be.
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Módosítás 502
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásával összegyűjtött metaadatokat 
csak az adott szolgáltatás fejlesztésére lehet 
felhasználni;

2. az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásával összegyűjtött metaadatokat 
csak az adott szolgáltatás fejlesztésére lehet 
felhasználni, az általános adatvédelmi 
rendelet személyes adatok 
feldolgozásának jogalapjaként történő 
tiszteletben tartása mellett;

Or. en

Módosítás 503
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásával összegyűjtött metaadatokat 
csak az adott szolgáltatás fejlesztésére lehet 
felhasználni;

2. az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásával összegyűjtött metaadatokat 
csak az adott szolgáltatás fejlesztésére lehet 
felhasználni, és kérésre az 
adattulajdonosok rendelkezésére kell 
bocsátani;

Or. en

Módosítás 504
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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11 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásával összegyűjtött metaadatokat 
csak az adott szolgáltatás fejlesztésére lehet 
felhasználni;

2. az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásával összegyűjtött metaadatokat 
csak az adott szolgáltatás javítására lehet 
felhasználni;

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelműbbé teszi a szöveget, és versenyjogi biztosítékot nyújt.

Módosítás 505
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a szolgáltató biztosítja, hogy a 
szolgáltatásához való hozzáférés eljárása 
igazságos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes legyen mind az 
adattulajdonosok, mind a felhasználók 
számára, beleértve az árakat is;

3. a szolgáltató biztosítja, hogy a 
szolgáltatásához való hozzáférés eljárása 
igazságos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes legyen mind az 
adattulajdonosok, mind a felhasználók 
számára, beleértve a szolgáltatási 
feltételeket és az árakat is;

Or. en

Indokolás

E javaslat célja az átláthatóság javítása.

Módosítás 506
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

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

3. a szolgáltató biztosítja, hogy a 
szolgáltatásához való hozzáférés eljárása 
igazságos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes legyen mind az 
adattulajdonosok, mind a felhasználók 
számára, beleértve az árakat is;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 507
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a szolgáltató elkerüli a bezártsági 
hatásokat, és biztosítja a más 
adatmegosztási szolgáltatásokkal való 
interoperabilitást, különösen oly módon, 
hogy amennyiben műszakilag 
megvalósítható, nyíltan hozzáférhető 
alkalmazásprogramozási felületeket 
biztosít és nyílt adatformátumokat 
használ;
i. a Bizottság e jogszabály hatálybalépése 
után 12 hónapon belül útmutatást ad ki az 
interoperabilitási szabványokról;
ii. a Bizottság ezen útmutatás kiadása 
céljából konzultál a tagállamokkal és az 
érintett érdekelt felekkel;

Or. en

Indokolás

A módosítás a bezártsági hatások elkerülésének és az interoperabilitás biztosításának 
szükségességére ad választ.

Módosítás 508
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Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a szolgáltató nem változtathatja az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó kereskedelmi feltételeket (ezen 
belül az árképzést) attól függően, hogy az 
adattulajdonos vagy az adatfelhasználó 
igénybe veszi-e ugyanazon vállalkozás 
egyéb – akár külön jogalany révén 
nyújtott – szolgáltatásait is;

Or. en

Módosítás 509
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. az adatközvetítő további 
meghatározott szolgáltatásokat kínálhat 
az adattulajdonosoknak, amelyek 
megkönnyítik az adatok cseréjét, így 
például összesítést, adatgondozást, 
álnevesítést és anonimizálást; azzal a 
céllal, hogy javítsa az adatok minőségét 
vagy átalakítását az adattulajdonosok 
vagy az adatfelhasználók számára, vagy 
egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat, és 
ezeket az eszközöket kizárólag az 
adattulajdonos kifejezett kérésére vagy 
jóváhagyásával, üzleti megállapodások 
keretében használja fel;

Or. en

Módosítás 510
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Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. a szolgáltató kizárólag az 
adattulajdonos kifejezett kérésére vagy 
jóváhagyásával kínálhat olyan további 
meghatározott szolgáltatásokat az 
adattulajdonosoknak, amelyek 
megkönnyítik az adatok cseréjét, így 
például összesítést, az adatok 
minőségének javítását vagy álnevesítést. 
Az ezzel összefüggésben felkínált, 
harmadik fél által biztosított eszközök 
kizárólag az adattulajdonos által kért vagy 
jóváhagyott célokra használhatják fel az 
adatokat;

Or. en

Módosítás 511
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. a szolgáltatónak rendelkeznie kell 
olyan eljárásokkal, amelyek 
megakadályozzák a szolgáltatásaikon 
keresztül hozzáférést kérő felek adataihoz 
való hozzáféréssel kapcsolatos csaló vagy 
visszaélésszerű gyakorlatokat;

5. a szolgáltatónak biztosítania kell 
olyan eljárásokat, illetve rendelkeznie kell 
olyan eljárásokkal, amelyek 
megakadályozzák a szolgáltatásaikon 
keresztül hozzáférést kérő felek adataihoz 
való hozzáféréssel kapcsolatos csaló vagy 
visszaélésszerű gyakorlatokat, és 
felelősséggel tartozik a biztonsági 
szabályok megsértéséből eredő károkért;

Or. en
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Módosítás 512
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. a szolgáltatónak rendelkeznie kell 
olyan eljárásokkal, amelyek 
megakadályozzák a szolgáltatásaikon 
keresztül hozzáférést kérő felek adataihoz 
való hozzáféréssel kapcsolatos csaló vagy 
visszaélésszerű gyakorlatokat;

5. a szolgáltatónak rendelkeznie kell 
olyan eljárásokkal, amelyek 
megakadályozzák és nyomon követik a 
szolgáltatásaikon keresztül hozzáférést 
kérő felek adataihoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos potenciálisan csaló vagy 
visszaélésszerű gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 513
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. a szolgáltatónak rendelkeznie kell 
olyan eljárásokkal, amelyek 
megakadályozzák a szolgáltatásaikon 
keresztül hozzáférést kérő felek adataihoz 
való hozzáféréssel kapcsolatos csaló vagy 
visszaélésszerű gyakorlatokat;

5. a szolgáltatónak rendelkeznie kell 
olyan eljárásokkal és szankciókkal, 
amelyek megakadályozzák a 
szolgáltatásaikon keresztül hozzáférést 
kérő felek adataihoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos csaló vagy visszaélésszerű 
gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 514
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
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11 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a szolgáltatónak biztosítania kell 
szolgáltatásainak észszerű folytonosságát, 
és az adatok tárolását biztosító 
szolgáltatások esetében megfelelő 
garanciákkal kell rendelkeznie, amelyek 
lehetővé teszik az adattulajdonosok és az 
adatfelhasználók számára, hogy 
fizetésképtelenség esetén hozzáférjenek 
adataikhoz;

6. a szolgáltatónak biztosítania kell 
szolgáltatásainak észszerű folytonosságát, 
és az adatok tárolását biztosító 
szolgáltatások esetében megfelelő 
garanciákkal kell rendelkeznie, amelyek 
lehetővé teszik az adattulajdonosok és az 
adatfelhasználók számára, hogy a 
szolgáltató fizetésképtelensége esetén 
hozzáférjenek adataikhoz és lekérdezzék 
azokat;

Or. en

Módosítás 515
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. a szolgáltató elkerüli a bezártsági 
hatásokat, és biztosítja a más (a 2. cikkben 
meghatározott) adatközvetítőkkel való 
interoperabilitást, különösen oly módon, 
hogy amennyiben műszakilag 
megvalósítható, nyíltan hozzáférhető 
alkalmazásprogramozási felületeket 
biztosít és nyílt adatformátumokat 
használ;

Or. en

Módosítás 516
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. a szolgáltató a lehetséges 
mértékben biztosítja a más adatmegosztási 
szolgáltatásokkal való interoperabilitást;

Or. en

Módosítás 517
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. a közvetítői szolgáltatásoknak a 
közös európai adatterekben meghatározott 
interoperabilitási követelményeket kell 
követniük;

Or. en

Módosítás 518
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a szolgáltató megfelelő technikai, 
jogi és szervezeti intézkedéseket vezet be 
az uniós jog szerint jogellenes nem 
személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megakadályozása 
érdekében;

7. a szolgáltató megfelelő technikai, 
jogi és szervezeti intézkedéseket vezet be 
az uniós jog szerint jogellenes adatok 
továbbításának vagy azokhoz a hozzáférés 
megakadályozása érdekében;

Or. en
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Indokolás

Jellegétől függetlenül minden adatot védeni kell.

Módosítás 519
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, 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
11 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz a 
nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága 
érdekében;

8. az adatközvetítő intézkedéseket hoz 
a nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága – 
többek között azok legkorszerűbb 
kiberbiztonsága – érdekében, továbbá az 
adatközvetítő biztosítja a 
versenyszempontból bizalmas információk 
tárolásának és továbbításának magas 
szintű biztonságát, többek között azok 
legkorszerűbb kiberbiztonságát; az 
adatközvetítő késedelem nélkül 
tájékoztatja az illetékes hatóságot a 
biztonsági szabályok bármely olyan 
megsértéséről, amely veszélyezteti az 
adatok biztonságát.

Or. en

Módosítás 520
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz a 
nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága 

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz a 
nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága 
érdekében, a személyes adatokat, így 
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érdekében; például az egészségügyi adatokat érintő 
adatvédelmi incidens esetén az 
adatközvetítő indokolatlan késedelem 
nélkül és adott esetben az incidens 
tudomására jutását követően 72 órán 
belül az (EU) 2016/0679 rendelet 33. 
cikkében meghatározottak szerint 
bejelenti az illetékes felügyeleti 
hatóságnak a személyes adatokat érintő 
adatvédelmi incidenst.

Or. en

Módosítás 521
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz a 
nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága 
érdekében;

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz a 
nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága, 
ezen belül a kiberbiztonsági szabványok 
érdekében;

Or. en

Módosítás 522
Antonio Tajani, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Massimiliano 
Salini

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz a 
nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága 
érdekében;

8. az adatközvetítő intézkedéseket hoz 
a nem személyes adatok tárolásának, 
feldolgozásának és továbbításának magas 
szintű biztonsága érdekében;
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Or. en

Indokolás

Az adatmegosztási közvetítőknek képesnek kell lenniük arra, hogy nemcsak az adatok tárolása 
és továbbítása (a 11. cikk szerint), hanem feldolgozása tekintetében is garantálják a magas 
szintű biztonságot.

Módosítás 523
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz a 
nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága 
érdekében;

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz az 
adatok tárolásának és továbbításának 
magas szintű biztonsága érdekében;

Or. en

Módosítás 524
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz a 
nem személyes adatok tárolásának és 
továbbításának magas szintű biztonsága 
érdekében;

8. a szolgáltató intézkedéseket hoz az 
adatok tárolásának és továbbításának 
magas szintű biztonsága érdekében;

Or. en

Indokolás

Jellegétől függetlenül minden adatot védeni kell.
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Módosítás 525
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. az érintettek számára 
szolgáltatásokat kínáló szolgáltató az 
érintettek mindenek felett álló érdeke 
szerint jár el, amikor megkönnyíti 
jogainak gyakorlását, különösen az 
érintetteknek az esetleges 
adatfelhasználásokról, valamint az említett 
felhasználásokhoz kapcsolódó általános 
szerződési feltételekről történő 
tanácsadással;

10. az érintettek számára 
szolgáltatásokat kínáló szolgáltatók az 
érintettek mindenek felett álló érdeke 
szerint járnak el, amikor megkönnyítik 
jogaik gyakorlását, különösen az 
érintetteknek az esetleges 
adatfelhasználásokról, valamint az említett 
felhasználásokhoz kapcsolódó általános 
szerződési feltételekről történő 
tanácsadással;

Or. en

Indokolás

A szöveg olvashatóságának javítása érdekében javasolt módosítás.

Módosítás 526
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. ha a szolgáltató eszközöket biztosít 
az érintettek hozzájárulásának 
megszerzéséhez vagy a jogi személyek 
által rendelkezésre bocsátott adatok 
feldolgozásához szükséges engedélyek 
megszerzéséhez, meg kell határoznia azt az 
egy vagy több országot, ahol az adatokat 
felhasználni szándékoznak.

11. ha a szolgáltató eszközöket biztosít 
az érintettek hozzájárulásának 
megszerzéséhez vagy a jogi személyek 
által rendelkezésre bocsátott adatok 
feldolgozásához szükséges engedélyek 
megszerzéséhez, meg kell határoznia azt az 
egy vagy több országot, ahol az adatokat 
felhasználni szándékoznak. Ez a 
hozzájárulás nem váltja ki annak 
szükségességét, hogy az 
adatfeldolgozáshoz az általános 
adatvédelmi rendeletben meghatározott 
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jogszerű alap álljon rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 527
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. ha a szolgáltató eszközöket biztosít 
az érintettek hozzájárulásának 
megszerzéséhez vagy a jogi személyek 
által rendelkezésre bocsátott adatok 
feldolgozásához szükséges engedélyek 
megszerzéséhez, meg kell határoznia azt az 
egy vagy több országot, ahol az adatokat 
felhasználni szándékoznak.

11. ha a szolgáltató eszközöket biztosít 
az érintettek hozzájárulásának 
megszerzéséhez vagy a jogi személyek 
által rendelkezésre bocsátott adatok 
feldolgozásához szükséges engedélyek 
megszerzéséhez, meg kell határoznia azt az 
egy vagy több országot, ahol az adatokat 
felhasználni szándékoznak, és eszközöket 
kell az érintett számára biztosítania az 
említett adatok felhasználásának nyomon 
követéséhez és a hozzájárulás 
visszavonásához.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés kiegészítésének célja az általános adatvédelmi rendelet modelljével való 
összhang biztosítása és a meglévő jogok végrehajtásának javítása.

Módosítás 528
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. ha a szolgáltató eszközöket biztosít 
az érintettek hozzájárulásának 

11. ha a szolgáltató eszközöket biztosít 
az érintettek hozzájárulásának 
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megszerzéséhez vagy a jogi személyek 
által rendelkezésre bocsátott adatok 
feldolgozásához szükséges engedélyek 
megszerzéséhez, meg kell határoznia azt az 
egy vagy több országot, ahol az adatokat 
felhasználni szándékoznak.

megszerzéséhez vagy a jogi személyek 
által rendelkezésre bocsátott adatok 
feldolgozásához szükséges engedélyek 
megszerzéséhez, meg kell határoznia azt az 
egy vagy több országot, ahol az adatokat 
felhasználni szándékoznak, és 
gondoskodnia kell arról, hogy az 
érintettek számára a hozzájárulás 
visszavonására szolgáló eszközöket is 
biztosítsanak.

Or. en

Módosítás 529
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. 1a. az adatközvetítőnek 
biztosítania kell a megfelelő feltételeket az 
adatok biztonságos tárolásához.

Or. en

Módosítás 530
Antonio Tajani, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Massimiliano 
Salini

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az adatközvetítőnek biztosítania kell az 
általa kínált szolgáltatások minőségét és 
biztonságát. E minőség-ellenőrzést 
egyúttal rendszeres időközönként nyomon 
kell követni és felül kell vizsgálni. A 
Bizottság által a piacon működő 
adatfelhasználókkal együttműködésben 
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nyújtott ajánlások vagy útmutatások 
javíthatják a szolgáltatók szolgáltatásait.

Or. en

Indokolás

A megbízható szolgáltatókon keresztüli adatmegosztás ösztönzése az általuk kínált 
szolgáltatások vonzerejére, minőségére és biztonságára támaszkodik. E minőség-ellenőrzést 
egyúttal rendszeres időközönként nyomon kell követni és felül kell vizsgálni. Ezután meg 
lehetne állapodni a Bizottság által a piacon működő adatfelhasználókkal együttműködésben 
nyújtott ajánlásokban vagy útmutatásokban, amelyek javíthatják e megbízható szolgáltatók 
szolgáltatásait.

Módosítás 531
Antonio Tajani, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Massimiliano 
Salini

Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. cikk
Azáltal kell biztosítania az 
adathordozhatóságot, hogy csatlakozik a 
nem személyes adatok Európai Unióban 
való szabad áramlásának keretéről szóló 
(EU) 2018/1807 rendelet 6. cikkét 
alkalmazva az Európai Bizottság által 
előmozdított, felhőszolgáltatók közötti 
váltással és adathordozással foglalkozó 
szövetséghez, amelynek célja az 
adathordozhatóságot biztosító 
szolgáltatások felkínálását magukban 
foglaló önkéntes magatartási kódexek 
kidolgozása.

Or. en

Indokolás

A digitális piacon 2021 óta rendelkezésre áll egy konkrét operatív eszköz, amely lehetővé 
fogja tenni a SWIPO (felhőszolgáltatók közötti váltás és adathordozás) magatartási kódexeket 
betartó szolgáltatók számára, hogy „adathordozhatóság” mellett, és ebből adódóan a 
tisztességes és versengő digitális piac megteremtésének céljával összhangban kínáljanak 
szolgáltatásokat.
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Módosítás 532
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl a területén 
egy vagy több olyan hatóságot, amely 
illetékes a bejelentési keretrendszerrel 
kapcsolatos feladatok végrehajtására, és [e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-ig 
közli a Bizottsággal e kijelölt hatóságok 
kilétét. Az adott tagállam minden későbbi 
módosítást is közöl a Bizottsággal.

(1) Minden tagállam kijelöl a területén 
egy vagy több olyan hatóságot, 
adatvédelmi hatóságát is beleértve, amely 
illetékes a bejelentési keretrendszerrel 
kapcsolatos feladatok végrehajtására, és [e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-ig 
közli a Bizottsággal e kijelölt hatóságok 
kilétét. Az adott tagállam minden későbbi 
módosítást is közöl a Bizottsággal.

Or. en

Módosítás 533
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kijelölt illetékes hatóságok 
betartják a 23. cikket.

(2) Az (EU) 2018/679 rendelet szerinti 
kijelölt illetékes hatóságok betartják a 23. 
cikket.

Or. en

Módosítás 534
Marina Kaljurand

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kijelölt illetékes hatóságok, az (3) A kijelölt illetékes hatóságok, az 
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adatvédelmi hatóságok, a nemzeti 
versenyhatóságok, a kiberbiztonságért 
felelős hatóságok és más érintett ágazati 
hatóságok kicserélik azokat az 
információkat, amelyek szükségesek az 
adatmegosztási szolgáltatókkal kapcsolatos 
feladataik ellátásához.

adatvédelmi hatóságok, a nemzeti 
versenyhatóságok, a kiberbiztonságért 
felelős hatóságok és más érintett ágazati 
hatóságok kicserélik azokat az 
információkat, amelyek szükségesek az 
adatmegosztási szolgáltatókkal kapcsolatos 
feladataik ellátásához. A rendelet IV. 
fejezetében foglalt rendelkezések 
felügyeletéért és végrehajtásáért felelős fő 
illetékes hatóságként az adatvédelmi 
hatóságokat jelölik ki.

Or. en

Módosítás 535
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Tom Berendsen, Dan-Ştefan Motreanu, Eva 
Maydell, 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
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kijelölt illetékes hatóságok, az 
adatvédelmi hatóságok, a nemzeti 
versenyhatóságok, a kiberbiztonságért 
felelős hatóságok és más érintett ágazati 
hatóságok kicserélik azokat az 
információkat, amelyek szükségesek az 
adatmegosztási szolgáltatókkal kapcsolatos 
feladataik ellátásához.

(3) A kijelölt illetékes hatóságok, az 
adatvédelmi hatóságok, a nemzeti 
versenyhatóságok, a kiberbiztonságért 
felelős hatóságok és más érintett ágazati 
hatóságok kicserélik azokat az 
információkat, amelyek szükségesek az 
adatmegosztási szolgáltatókkal kapcsolatos 
feladataik ellátásához, és biztosítják az 
ezen irányelv alkalmazásában hozott 
határozatok összhangját.

Or. en

Módosítás 536
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Susana 
Solís Pérez

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

(3) A kijelölt illetékes hatóságok, az 
adatvédelmi hatóságok, a nemzeti 
versenyhatóságok, a kiberbiztonságért 
felelős hatóságok és más érintett ágazati 
hatóságok kicserélik azokat az 
információkat, amelyek szükségesek az 
adatmegosztási szolgáltatókkal kapcsolatos 
feladataik ellátásához.

(3) A kijelölt illetékes hatóságok, az 
adatvédelmi hatóságok, a nemzeti 
versenyhatóságok, a kiberbiztonságért 
felelős hatóságok és más érintett ágazati 
hatóságok erős együttműködést építenek 
ki, és kicserélik azokat az információkat, 
amelyek szükségesek az adatmegosztási 
szolgáltatókkal kapcsolatos feladataik 
ellátásához.

Or. en

Módosítás 537
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság jogosult az 
adatmegosztási szolgáltatóitól minden 
olyan információt kérni, amely a 10. és 11. 
cikkben megállapított követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges. 
Az adatszolgáltatás-igényléseknek mindig 
arányban kell állniuk az elvégzendő feladat 
mértékével és azokat mindig indokolással 
kell ellátni.

(2) Az illetékes hatóság jogosult az 
adatmegosztási szolgáltatóitól minden 
olyan információt kérni, amely a 10. és 11. 
cikkben megállapított követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges. 
Az adatszolgáltatás-igényléseknek mindig 
arányban kell állniuk az elvégzendő feladat 
mértékével és azokat mindig indokolással 
kell ellátni. Ha valamely adatmegosztási 
szolgáltató nem nyújt be bejelentést, a 31. 
cikk hatálya alá kerül.

Or. en

Módosítás 538
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

(3) Ha az illetékes hatóság 
megállapítja, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató nem 
felel meg a 10. vagy a 11. cikkben 
megállapított egy vagy több 
követelménynek, értesíti az említett 
szolgáltatót ezekről a megállapításokról, és 
lehetőséget biztosít számára álláspontjának 
észszerű határidőn belüli ismertetésére.

(3) Ha az illetékes hatóság 
megállapítja, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató nem 
felel meg a 10. vagy a 11. cikkben 
megállapított egy vagy több 
követelménynek, értesíti az említett 
szolgáltatót ezekről a megállapításokról, és 
lehetőséget biztosít számára álláspontjának 
legfeljebb hat hónapon belüli 
ismertetésére.

Or. en

Módosítás 539
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Susana 
Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az illetékes hatóság 
megállapítja, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató nem 
felel meg a 10. vagy a 11. cikkben 
megállapított egy vagy több 
követelménynek, értesíti az említett 
szolgáltatót ezekről a megállapításokról, és 
lehetőséget biztosít számára álláspontjának 
észszerű határidőn belüli ismertetésére.

(3) Ha az illetékes hatóság 
megállapítja, hogy az adatmegosztási 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató nem 
felel meg a 10. vagy a 11. cikkben 
megállapított egy vagy több 
követelménynek, értesíti az említett 
szolgáltatót ezekről a megállapításokról, és 
lehetőséget biztosít számára álláspontjának 
a legrövidebb késedelemmel történő 
ismertetésére.

Or. en

Módosítás 540
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett hatóságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az érintett 
vállalkozást kötelezze a (3) bekezdésben 
említett kötelezettségszegés azonnali 
hatállyal vagy észszerű határidőn belül 
történő megszüntetésére, és megteszi a 
megfelelés biztosítását célzó, megfelelő és 
arányos intézkedéseket. E tekintetben az 
illetékes hatóságoknak adott esetben 
lehetőséget kell kapniuk az alábbiakra:

(4) Az érintett hatóságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az érintett 
vállalkozást kötelezze a (3) bekezdésben 
említett kötelezettségszegés észszerű 
határidőn belül vagy szélsőséges és kellően 
indokolt esetekben azonnali hatállyal 
történő megszüntetésére, és megteszi a 
megfelelés biztosítását célzó, megfelelő és 
arányos intézkedéseket. E tekintetben az 
illetékes hatóságoknak adott esetben 
lehetőséget kell kapniuk az alábbiakra:

Or. en

Módosítás 541
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett hatóságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az érintett 
vállalkozást kötelezze a (3) bekezdésben 
említett kötelezettségszegés azonnali 
hatállyal vagy észszerű határidőn belül 
történő megszüntetésére, és megteszi a 
megfelelés biztosítását célzó, megfelelő és 
arányos intézkedéseket. E tekintetben az 
illetékes hatóságoknak adott esetben 
lehetőséget kell kapniuk az alábbiakra:

(4) Az érintett hatóságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az érintett 
vállalkozást kötelezze a (3) bekezdésben 
említett kötelezettségszegés azonnali 
hatállyal vagy legfeljebb hat hónapon 
belül történő megszüntetésére, és megteszi 
a megfelelés biztosítását célzó, megfelelő 
és arányos intézkedéseket. E tekintetben az 
illetékes hatóságoknak adott esetben 
lehetőséget kell kapniuk az alábbiakra:

Or. en

Módosítás 542
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont



PE692.584v01-00 24/122 AM\1230127HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott esetnek megfelelően 
visszatartó erejű pénzbírság kiszabása, 
amely lehet visszamenőleges hatályú 
időszakos bírság;

a) az adott esetnek megfelelően 
visszatartó erejű pénzbírság kiszabása, 
amely lehet visszamenőleges hatályú 
időszakos bírság. A bírságoknak arányban 
kell állniuk a szolgáltató méretével és a 
kötelezettségszegés súlyosságával.

Or. en

Módosítás 543
Cyrus Engerer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott esetnek megfelelően 
visszatartó erejű pénzbírság kiszabása, 
amely lehet visszamenőleges hatályú 
időszakos bírság;

a) az adott esetnek megfelelően 
visszatartó erejű pénzbírság kiszabása, 
amely lehet visszamenőleges hatályú 
időszakos bírság; a bírságoknak arányban 
kell állniuk a szolgáltató méretével és a 
kötelezettségszegés súlyosságával.

Or. en

Módosítás 544
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott esetnek megfelelően 
visszatartó erejű pénzbírság kiszabása, 
amely lehet visszamenőleges hatályú 
időszakos bírság;

a) az adott esetnek megfelelően bírság 
kiszabása, amely lehet időszakos bírság, 
többek között visszamenőleges hatályú 
bírság is;

Or. en
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Módosítás 545
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásának megszüntetésére vagy 
elhalasztására kötelezés.

b) az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásának elhalasztására vagy 
megszüntetésére kötelezés, ez utóbbi 
abban az esetben, ha előzőleg feltárt és 
közölt súlyos kötelezettségszegések 
orvoslását elmulasztották;

Or. en

Módosítás 546
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtásának megszüntetésére vagy 
elhalasztására kötelezés.

b) az adatmegosztási szolgáltatás 
nyújtása azonnali megszüntetésének vagy 
elhalasztásának megszabása.

Or. en

Indokolás

A módosítás javítja a végrehajtást azáltal, hogy a küszöbön álló károk megelőzése érdekében 
lehetővé teszi az ideiglenes közigazgatási határozatokat.

Módosítás 547
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok 
haladéktalanul közlik az érintett 
szervezettel a (4) bekezdés alapján 
bevezetett intézkedéseket és azok indokait, 
és észszerű határidőt határoznak meg az 
érintett szervezet számára az intézkedések 
teljesítéséhez.

(5) Az illetékes hatóságok 
haladéktalanul közlik az érintett 
szervezettel a (4) bekezdés alapján 
bevezetett intézkedéseket, azok indokait, 
valamint a vonatkozó hiányosságok 
orvoslásához szükséges lépéseket, és 
észszerű határidőt határoznak meg az 
érintett szervezet számára az intézkedések 
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 548
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az adatközvetítő kérésére az 
illetékes hatóság megerősíti, hogy az 
adatközvetítő megfelel a 10. és 11. cikkben 
megállapított követelményeknek.

Or. en

Módosítás 549
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14 cikk törölve
Kivételek
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Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a 
nonprofit szervezetekre, amelyek 
tevékenysége csak általános érdekű 
célokból történő adatgyűjtésből áll, 
amelyet természetes vagy jogi személyek 
tesznek elérhetővé adataltruizmus 
alapján.

Or. en

Indokolás

A kivételre a szöveg új szerkezetében már nincs szükség.

Módosítás 550
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a 
nonprofit szervezetekre, amelyek 
tevékenysége csak általános érdekű 
célokból történő adatgyűjtésből áll, 
amelyet természetes vagy jogi személyek 
tesznek elérhetővé adataltruizmus 
alapján.

Ez a fejezet nem vonatkozik:

Or. en

Módosítás 551
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a 
nonprofit szervezetekre, amelyek 
tevékenysége csak általános érdekű 

Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a 
nonprofit szervezetekre, amelyek nem 
kizárólagos, ingyenes felhasználási 
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célokból történő adatgyűjtésből áll, 
amelyet természetes vagy jogi személyek 
tesznek elérhetővé adataltruizmus 
alapján.

engedély keretében kiadott, bármely 
felhasználó által hasznosítható adatokat 
gyűjtenek, és amelyeket ennek 
megfelelően az általános érdekkel 
összeegyeztethetőként el kell ismerni.

Or. en

Indokolás

Az ingyenes felhasználási engedélyekre vonatkozó megfogalmazás összhangban van a 
digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló irányelv (82) 
preambulumbekezdésével.

Módosítás 552
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a 
nonprofit szervezetekre, amelyek 
tevékenysége csak általános érdekű 
célokból történő adatgyűjtésből áll, 
amelyet természetes vagy jogi személyek 
tesznek elérhetővé adataltruizmus alapján.

Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a 
nonprofit szervezetekre, amelyek 
tevékenysége csak közérdekű célokból 
történő adatgyűjtésből áll, amelyet 
természetes vagy jogi személyek tesznek 
elérhetővé adataltruizmus alapján.

Or. en

Módosítás 553
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon közszférabeli szervezetek, 
amelyek nem kereskedelmi jelleggel 
kínálnak fel adatmegosztási 
lehetőségeket;
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Or. en

Módosítás 554
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon nonprofit szervezetek, 
amelyek tevékenysége csak olyan adatok 
általános érdekű célokból történő 
gyűjtéséből áll, amelyeket természetes 
vagy jogi személyek tesznek elérhetővé 
adataltruizmus alapján.

Or. en

Indokolás

Bizonyos közigazgatási intézmények közszolgálati küldetésükkel összefüggésben 
adatmegosztási szolgáltatásokat nyújtanak. Ezen intézményeknek céljuk alapján mentesülniük 
kell az olyan adatmegosztási szolgáltatók tekintetében megszabott kötelezettségek alól, 
amelyek kereskedelmi célból működnek, mivel e kötelezettségek fő célja az 
összeférhetetlenségek megelőzése.

Módosítás 555
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IV. fejezet Adataltruizmus IV. fejezet Önkéntes közérdekű 
adatmegosztás

Or. en

Indokolás

A címet módosítani kell, hogy jobban tükrözze a szabályozói szándékot.
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Módosítás 556
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartása

Az engedélyezett adataltruista szervezetek 
nyilvántartása

Or. en

Indokolás

E módosításra a következetesség érdekében van szükség.

Módosítás 557
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az önkéntes közérdekű 
adatmegosztás alapján történő, az (EU) 
2016/679 rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének e) pontjában említett 
adatgyűjtés a 20. cikkben említett illetékes 
hatóság általi általános engedélyezés 
hatálya alá tartozik. Az ilyen engedély az 
Európai Unió valamennyi tagállamában 
érvényes.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi biztosíték rendelkezésre álljon, és a 
nyilvántartásba vételt ösztönző elemeket hozzunk létre, a javaslat megváltoztatja az önkéntes 
adatmegosztás alapján adatgyűjtést végző szervezetek szabályozásának megközelítését.



AM\1230127HU.docx 31/122 PE692.584v01-00

HU

Módosítás 558
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 20. cikk szerint kijelölt minden 
illetékes hatóság nyilvántartást vezet az 
elismert adataltruista szervezetekről.

(1) A személyes és nem személyes 
adatok adományozása az érintett szabad 
cselekedete, és ezért ahhoz magas szintű 
biztosítékoknak kell kapcsolódniuk. A 20. 
cikk szerint kijelölt minden illetékes 
hatóság nyilvános nyilvántartást vezet az 
elismert adataltruista szervezetekről.

Or. en

Módosítás 559
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 20. cikk szerint kijelölt minden 
illetékes hatóság nyilvántartást vezet az 
elismert adataltruista szervezetekről.

(1) A 20. cikk szerint kijelölt minden 
illetékes hatóság rendszeresen frissített 
nyilvános nyilvántartást vezet az elismert 
adataltruista szervezetekről.

Or. en

Módosítás 560
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A 20. cikk szerint kijelölt minden 
illetékes hatóság nyilvántartást vezet az 
elismert adataltruista szervezetekről.

(1) A 20. cikk szerint kijelölt minden 
illetékes hatóság nyilvános nyilvántartást 
vezet az engedélyezett adataltruista 
szervezetekről.

Or. en

Indokolás

A szöveg következetessége érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 561
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság vezeti az elismert 
adataltruista szervezetek uniós 
nyilvántartását.

(2) A Bizottság vezeti az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvános uniós 
nyilvántartását. A Bizottság nyomon követi 
és auditálja az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartását.

Or. en

Módosítás 562
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság vezeti az elismert 
adataltruista szervezetek uniós 
nyilvántartását.

(2) A Bizottság vezeti az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvánosan 
hozzáférhető és rendszeresen frissített 
uniós nyilvántartását.

Or. en
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Módosítás 563
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság vezeti az elismert 
adataltruista szervezetek uniós 
nyilvántartását.

(2) A Bizottság vezeti az engedélyezett 
adataltruista szervezetek nyilvános uniós 
nyilvántartását.

Or. en

Indokolás

A szöveg következetessége érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 564
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartásba a 16. cikkel 
összhangban bejegyzett jogalany írásbeli és 
szóbeli kommunikációjában „az Unióban 
elismert adataltruista szervezetnek” 
nevezheti magát.

(3) A nyilvántartásba a 16. cikkel 
összhangban bejegyzett jogalany írásbeli és 
szóbeli kommunikációjában „az Unióban 
elismert adataltruista szervezetnek” 
nevezheti magát. A jogalany online és 
offline egyaránt egy e célra szolgáló uniós 
logót vagy QR-kódot használ, amely 
kapcsolatot teremt az elismert 
adataltruista szervezetek európai 
nyilvántartásával. A logó célja, hogy 
következetes vizuális identitást biztosítson 
az európai uniós adataltruista szervezetek 
számára, és hozzájáruljon az érintettek és 
a jogalanyok bizalmának növeléséhez. A 
logót a 29. cikkben említett eljárással 
összhangban, külön végrehajtási jogi 
aktusban megállapított szabályok szerint 
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kell létrehozni és megjeleníteni.

Or. en

Módosítás 565
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartásba a 16. cikkel 
összhangban bejegyzett jogalany írásbeli és 
szóbeli kommunikációjában „az Unióban 
elismert adataltruista szervezetnek” 
nevezheti magát.

(3) A nyilvántartásba a 16. cikkel 
összhangban bejegyzett jogalany írásbeli és 
szóbeli kommunikációjában „az Unióban 
elismert adataltruista szervezetnek” 
nevezheti magát. A jogalany egy e célra 
szolgáló uniós logót használ, amely 
kapcsolatot teremt az elismert 
adataltruista szervezetek európai 
nyilvántartásával. A logó célja, hogy 
következetes vizuális identitást biztosítson 
az európai uniós adataltruista szervezetek 
számára, és hozzájáruljon az érintettek és 
a jogalanyok bizalmának növeléséhez. A 
logót a 29. cikkben említett eljárással 
összhangban, külön végrehajtási jogi 
aktusban megállapított szabályok szerint 
kell létrehozni és megjeleníteni.

Or. en

Módosítás 566
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartásba a 16. cikkel 
összhangban bejegyzett jogalany írásbeli és 
szóbeli kommunikációjában „az Unióban 

(3) Csak a 16. cikkel összhangban 
engedélyezett jogalanyok gyűjthetnek a (-
1) bekezdésben említett önkéntes 
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elismert adataltruista szervezetnek” 
nevezheti magát.

közérdekű adatmegosztás alapján 
természetes vagy jogi személyek által 
rendelkezésre bocsátott adatokat, 
végezhetnek közérdekű adatfeldolgozással 
összefüggő tevékenységeket, és nevezhetik 
magukat írásbeli és szóbeli 
kommunikációjukban „az Unióban 
engedélyezett adataltruista szervezetnek”.

Or. en

Indokolás

A következetesség és a nyilvántartásba vételt előmozdító ösztönzők biztosítása érdekében 
szükséges módosítás.

Módosítás 567
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásba vétel általános 
követelményei

Az engedélyezés általános követelményei

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 568
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásba vétel érdekében az 
adataltruista szervezetnek:

(1) A nyilvántartásba vétel érdekében az 
adataltruista szervezetnek:
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Or. en

Indokolás

A cikk új szerkezetének megvalósításához szükséges módosítás.

Módosítás 569
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásba vétel érdekében az 
adataltruista szervezetnek:

Az engedélyezés érdekében az adataltruista 
szervezetnek:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 570
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogi személynek kell lennie, 
amelyet az általános érdekű célok 
teljesítése céljából hoztak létre;

a) jogi személynek kell lennie, 
amelyet a közérdekű célok teljesítése 
céljából hoztak létre, és az alkalmazandó 
jognak megfelelően ekként elismertnek 
kell lennie;

Or. en

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a korábbi módosításokhoz és a hatályos nemzeti rendelkezésekhez.
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Módosítás 571
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogi személynek kell lennie, 
amelyet az általános érdekű célok 
teljesítése céljából hoztak létre;

a) jogi személynek kell lennie, 
amelyet a közérdekű célok teljesítése 
céljából hoztak létre;

Or. en

Módosítás 572
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) meg kell felelnie az adataltruizmus 
2. cikk 10. pontjában foglalt 
meghatározásának;

Or. en

Módosítás 573
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nonprofit alapon kell működnie és 
függetlennek kell lennie minden olyan 
egységtől, amely profitorientáltan 
működik;

b) nonprofit alapon kell működnie és 
függetlennek kell lennie minden olyan 
egységtől, amely profitorientáltan 
működik; abban az esetben, ha a szervezet 
más tevékenységeket végez nonprofit 
jelleggel, gondoskodik ezen 



PE692.584v01-00 38/122 AM\1230127HU.docx

HU

tevékenységeknek az önkéntes közérdekű 
adatmegosztáson alapuló adatgyűjtéssel 
összefüggő tevékenységektől való jogi és 
funkcionális elkülönítéséről. A szervezet 
nem használhatja fel más 
tevékenységekhez az önkéntes közérdekű 
adatmegosztás alapján gyűjtött adatokat;

Or. en

Indokolás

További biztosítékok bevezetése a bizalom növelése céljából.

Módosítás 574
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nonprofit alapon kell működnie és 
függetlennek kell lennie minden olyan 
egységtől, amely profitorientáltan 
működik;

b) nonprofit alapon kell működnie és 
jogilag és strukturálisan függetlennek kell 
lennie minden olyan egységtől, amely 
profitorientáltan működik;

Or. en

Módosítás 575
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adataltruizmusával kapcsolatos 
tevékenységeket egy jogilag független 
struktúrán keresztül kell végeznie, 
elkülönítve az általa végzett egyéb 
tevékenységektől.

c) az önkéntes közérdekű 
adatmegosztással kapcsolatos 
tevékenységeket egy jogilag független 
struktúrán keresztül kell végeznie, 
elkülönítve az általa végzett egyéb 
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tevékenységektől, köztük a profitorientált 
tevékenységektől.

Or. en

Indokolás

A bizalmat építő biztosítékok bevezetése.

Módosítás 576
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adataltruizmusával kapcsolatos 
tevékenységeket egy jogilag független 
struktúrán keresztül kell végeznie, 
elkülönítve az általa végzett egyéb 
tevékenységektől.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 577
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az adatokat a szervezet által 
működtetett biztonságos feldolgozási 
környezetben kell tudnia feldolgozni;

Or. en

Módosítás 578
Damian Boeselager
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) operatív adatbiztonsági tervet kell 
benyújtania az illetékes hatóság számára;

Or. en

Indokolás

A bizalmat és a biztonságot előmozdító biztosítékok körének bővítése.

Módosítás 579
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) hatékony felügyeleti 
mechanizmusokkal kell rendelkeznie, 
hogy biztosítsa a tudományos etika magas 
színvonalát;

Or. en

Módosítás 580
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) hatékony műszaki eszközökkel kell 
rendelkeznie, hogy bármelyik pillanatban 
vissza tudja vonni és módosítani tudja a 
kontextust, valamint olyan eszközökkel 
kell rendelkeznie, amelyek biztosítják, 
hogy az érintettek folyamatosan 
tájékozódhassanak az általuk 
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rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásáról;

Or. en

Módosítás 581
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha önkéntes közérdekű 
adatmegosztás keretében személyes 
adatokat dolgoznak fel, e feldolgozásnak 
meg kell felelnie az (EU) 2016/679 
rendeletben megállapított 
követelményeknek, beleértve a személyes 
adatok harmadik országoknak vagy 
nemzetközi szervezeteknek történő 
átadására vonatkozó rendelkezéseket is.

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy az (EU) 2016/679 rendelet élvez elsőbbséget.

Módosítás 582
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 16. cikk követelményeinek 
megfelelő minden jogalany kérheti 
felvételét a 15. cikk (1) bekezdésében 
említett, elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába.

(1) A 2. cikk 10. pontja és a 16. cikk 
követelményeinek megfelelő minden 
jogalany kérheti felvételét a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett, elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásába.
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Or. en

Módosítás 583
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 16. cikk követelményeinek 
megfelelő minden jogalany kérheti 
felvételét a 15. cikk (1) bekezdésében 
említett, elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába.

(1) A 16. cikk követelményeinek 
megfelelő minden jogalany kérheti 
felvételét a 15. cikk (1) bekezdésében 
említett, engedélyezett adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 584
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet alkalmazásában a több 
tagállamban működő létesítményekkel 
rendelkező, adataltruizmuson alapuló 
tevékenységeket folytató szervezetnek 
nyilvántartásba kell vetetnie magát abban a 
tagállamban, amelyben az üzleti 
tevékenységének fő helye található.

(2) E rendelet alkalmazásában a több 
tagállamban működő létesítményekkel 
rendelkező, önkéntes közérdekű 
adatmegosztáson alapuló tevékenységeket 
folytató szervezetnek nyilvántartásba kell 
vetetnie magát abban a tagállamban, 
amelyben az üzleti tevékenységének fő 
helye található.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.
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Módosítás 585
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az a szervezet, amelynek székhelye 
nem az Unióban van, de megfelel a 16. 
cikk követelményeinek, törvényes 
képviselőt nevez ki azon tagállamok 
egyikében, ahol adataltruizmus alapján 
kíván adatokat gyűjteni. E rendeletnek 
való megfelelés céljából a szervezetet 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozónak kell tekinteni, amelyben a 
törvényes képviselő található.

törölve

Or. en

Módosítás 586
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az a szervezet, amelynek székhelye 
nem az Unióban van, de megfelel a 16. 
cikk követelményeinek, törvényes 
képviselőt nevez ki azon tagállamok 
egyikében, ahol adataltruizmus alapján 
kíván adatokat gyűjteni. E rendeletnek való 
megfelelés céljából a szervezetet annak a 
tagállamnak a joghatósága alá tartozónak 
kell tekinteni, amelyben a törvényes 
képviselő található.

(3) Az a szervezet, amelynek székhelye 
nem az Unióban van, de megfelel a 16. 
cikk követelményeinek, az Unióazon 
tagállamainak egyikében található és 
nyilvántartásba vett, megfelelő számú 
alkalmazottal rendelkező vállalkozást hoz 
létre, ahol adataltruizmus alapján kíván 
adatokat gyűjteni. E rendeletnek való 
megfelelés céljából a szervezetet annak a 
tagállamnak a joghatósága alá tartozónak 
kell tekinteni, amelyben a vállalkozás 
található.

Or. en
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Módosítás 587
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az a szervezet, amelynek székhelye 
nem az Unióban van, de megfelel a 16. 
cikk követelményeinek, törvényes 
képviselőt nevez ki azon tagállamok 
egyikében, ahol adataltruizmus alapján 
kíván adatokat gyűjteni. E rendeletnek való 
megfelelés céljából a szervezetet annak a 
tagállamnak a joghatósága alá tartozónak 
kell tekinteni, amelyben a törvényes 
képviselő található.

(3) Az a szervezet, amelynek székhelye 
nem az Unióban van, de megfelel a 16. 
cikk követelményeinek, törvényes 
képviselőt nevez ki azon tagállamok 
egyikében, ahol önkéntes közérdekű 
adatmegosztás alapján kíván adatokat 
gyűjteni. E rendeletnek való megfelelés 
céljából a szervezetet annak a tagállamnak 
a joghatósága alá tartozónak kell tekinteni, 
amelyben a törvényes képviselő található.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 588
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a szervezet létesítő 
okirata;

c) a szervezet létesítő okirata;

Or. en

Módosítás 589
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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17 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) egy weboldal, ahol a szervezettel és 
a tevékenységekkel kapcsolatos 
információk megtalálhatók;

f) egy nyilvános weboldal, ahol a 
szervezettel és a tevékenységekkel 
kapcsolatos információk megtalálhatók, 
minimálisan az e bekezdés a), b), d), e) és 
h) pontjában említett információkra 
kiterjedően;

Or. en

Indokolás

Igazodás a fenti rendelkezésekkel kapcsolatos hasonló megközelítéshez.

Módosítás 590
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) egy weboldal, ahol a szervezettel és 
a tevékenységekkel kapcsolatos 
információk megtalálhatók;

f) egy weboldal, ahol a szervezettel és 
a tevékenységekkel kapcsolatos 
információk megtalálhatók, minimálisan 
az e bekezdés a), b), d), e) és h) pontjában 
említett információkra kiterjedően;

Or. en

Módosítás 591
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) azon általános érdekű célok, 
amelyeket elő kíván mozdítani az 

h) azon közérdekű célok, amelyeket 
elő kíván mozdítani az adatgyűjtés során;
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adatgyűjtés során;

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 592
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) azon általános érdekű célok, 
amelyeket elő kíván mozdítani az 
adatgyűjtés során;

h) azon közérdekű célok, amelyeket 
elő kíván mozdítani az adatgyűjtés során;

Or. en

Módosítás 593
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a szervezet a (4) bekezdés 
alapján benyújtotta az összes szükséges 
információt, és az illetékes hatóság úgy 
ítéli meg, hogy a szervezet megfelel a 16. 
cikk követelményeinek, a kérelem 
benyújtásától számított tizenkét héten belül 
be kell jegyeznie a szervezetet az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásába. 
A nyilvántartásba vétel valamennyi 
tagállamban érvényes. A nyilvántartásba 
vételről értesíteni kell a Bizottságot a 
szervezet elismert adataltruista szervezetek 
uniós nyilvántartásába való felvétele 

(5) Ha a szervezet a (4) bekezdés 
alapján benyújtotta az összes szükséges 
információt, és az illetékes hatóság úgy 
ítéli meg, hogy a szervezet megfelel a 16. 
cikk követelményeinek, a kérelem 
benyújtásától számított tizenkét héten belül 
be kell jegyeznie a szervezetet az 
engedélyezett adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába. A nyilvántartásba vétel 
valamennyi tagállamban érvényes. A 
nyilvántartásba vételről értesíteni kell a 
Bizottságot a szervezet engedélyezett 
adataltruista szervezetek uniós 
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céljából. nyilvántartásába való felvétele céljából.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 594
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
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdés a), b), f), g) és h) 
pontjában említett információkat közzé kell 
tenni az elismert adataltruista szervezetek 
nemzeti nyilvántartásában.

(6) A (4) bekezdés a), b), f), g) és h) 
pontjában említett információkat közzé kell 
tenni az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvános nemzeti nyilvántartásában.

Or. en

Módosítás 595
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdés a), b), f), g) és h) 
pontjában említett információkat közzé kell 
tenni az elismert adataltruista szervezetek 
nemzeti nyilvántartásában.

(6) A (4) bekezdés a), b), f), g) és h) 
pontjában említett információkat közzé kell 
tenni az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nemzeti nyilvántartásában.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.
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Módosítás 596
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába bejegyzett bármely 
szervezetnek a változás bekövetkezésétől 
számított 14 naptári napon belül be kell 
nyújtania az illetékes hatósághoz a (4) 
bekezdés alapján megadott információk 
bármilyen változását.

(7) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába bejegyzett bármely 
szervezetnek a változás bekövetkezésétől 
számított 14 naptári napon belül be kell 
nyújtania az illetékes hatósághoz a (4) 
bekezdés alapján megadott információk 
bármilyen változását. Az illetékes hatóság 
minden ilyen bejelentésről késedelem 
nélkül, elektronikusan tájékoztatja a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 597
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
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába bejegyzett bármely 
szervezetnek a változás bekövetkezésétől 
számított 14 naptári napon belül be kell 
nyújtania az illetékes hatósághoz a (4) 
bekezdés alapján megadott információk 
bármilyen változását.

(7) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvános nyilvántartásába bejegyzett 
bármely szervezetnek a változás 
bekövetkezésétől számított 14 naptári 
napon belül be kell nyújtania az illetékes 
hatósághoz a (4) bekezdés alapján 
megadott információk bármilyen 
változását.

Or. en
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Módosítás 598
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába bejegyzett bármely 
szervezetnek a változás bekövetkezésétől 
számított 14 naptári napon belül be kell 
nyújtania az illetékes hatósághoz a (4) 
bekezdés alapján megadott információk 
bármilyen változását.

(7) az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába bejegyzett 
bármely szervezetnek a változás 
bekövetkezésétől számított 14 naptári 
napon belül be kell nyújtania az illetékes 
hatósághoz a (4) bekezdés alapján 
megadott információk bármilyen 
változását.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 599
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába bejegyzett bármely 
szervezetnek a változás bekövetkezésétől 
számított 14 naptári napon belül be kell 
nyújtania az illetékes hatósághoz a (4) 
bekezdés alapján megadott információk 
bármilyen változását.

(7) az elismert adataltruista 
szervezetként nyilvántartásba vett bármely 
szervezetnek a változások 
bekövetkezésétől számított 14 naptári 
napon belül be kell nyújtania az illetékes 
hatósághoz a (4) bekezdés alapján 
megadott információk bármilyen 
változását.

Or. en
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Módosítás 600
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az elismert adataltruista szervezetek 
nemzeti nyilvántartásába felvett 
szervezetek teljes és pontos nyilvántartást 
vezetnek a következőkről:

(1) az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nemzeti nyilvántartásába 
felvett szervezetek teljes és pontos 
nyilvános nyilvántartást vezetnek a 
következőkről:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 601
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetek éves 
tevékenységi jelentést készítenek és 
továbbítanak az illetékes nemzeti 
hatóságnak, amely legalább a következőket 
tartalmazza:

(2) az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezetek éves tevékenységi jelentést 
készítenek és továbbítanak az illetékes 
nemzeti hatóságnak, amely legalább a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 602
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak leírása, hogy az adott 
pénzügyi évben hogyan mozdították elő az 
adatgyűjtés általános érdekű céljait;

b) annak leírása, hogy az adott 
pénzügyi évben hogyan mozdították elő az 
adatgyűjtés közérdekű céljait;

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 603
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak leírása, hogy az adott 
pénzügyi évben hogyan mozdították elő az 
adatgyűjtés általános érdekű céljait;

b) annak leírása, hogy az adott 
pénzügyi évben hogyan mozdították elő az 
adatgyűjtés közérdekű céljait;

Or. en

Módosítás 604
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azoknak a természetes és jogi 
személyeknek a listája, amelyek számára 
engedélyezték a birtokukban lévő adatok 
felhasználását, beleértve az említett 
adatfelhasználással szolgált általános 
érdekű célok összefoglaló leírását és az 

c) azoknak a természetes és jogi 
személyeknek a listája, amelyek számára 
engedélyezték a birtokukban lévő adatok 
felhasználását, kapcsolattartási adataik, az 
említett adatfelhasználással szolgált 
közérdekű célok összefoglaló leírása és az 
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ehhez használt technikai eszközök leírását, 
beleértve a magánélet védelmére és az 
adatvédelem megőrzésére használt 
technológiákat;

ehhez használt technikai eszközök leírása, 
beleértve a magánélet védelmére és az 
adatvédelem megőrzésére használt 
technológiákat;

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 605
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azoknak a természetes és jogi 
személyeknek a listája, amelyek számára 
engedélyezték a birtokukban lévő adatok 
felhasználását, beleértve az említett 
adatfelhasználással szolgált általános 
érdekű célok összefoglaló leírását és az 
ehhez használt technikai eszközök leírását, 
beleértve a magánélet védelmére és az 
adatvédelem megőrzésére használt 
technológiákat;

c) azoknak a természetes és jogi 
személyeknek a listája, amelyek számára 
engedélyezték a birtokukban lévő adatok 
felhasználását, beleértve az említett 
adatfelhasználással szolgált közérdekű 
célok összefoglaló leírását és az ehhez 
használt technikai eszközök leírását, 
beleértve a magánélet védelmére és az 
adatvédelem megőrzésére használt 
technológiákat;

Or. en

Módosítás 606
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetek 
tájékoztatják az adattulajdonosokat az 

(1) A nagyobb mértékű bizalom 
biztosítása érdekében az adataltruista 
szervezetek tekintetében kötelező 
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alábbiakról: engedélyezési keretet határoznak meg. az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetek 
tájékoztatják az adattulajdonosokat az 
alábbiakról:

Or. en

Módosítás 607
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetek 
tájékoztatják az adattulajdonosokat az 
alábbiakról:

(1) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetek világos 
és egyszerűen érthető módon tájékoztatják 
az érintetteket az alábbiakról:

Or. en

Módosítás 608
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetek 
tájékoztatják az adattulajdonosokat az 
alábbiakról:

(1) az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezetek az adattulajdonosok 
adatainak bármilyen feldolgozása előtt 
tájékoztatják az adattulajdonosokat az 
alábbiakról:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.
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Módosítás 609
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetek 
tájékoztatják az adattulajdonosokat az 
alábbiakról:

(1) Az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezetek az adattulajdonosok 
adatainak bármilyen feldolgozása előtt 
tájékoztatják az adattulajdonosokat az 
alábbiakról:

Or. en

Módosítás 610
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok az általános érdekű célok, 
amelyek esetében lehetővé teszi adataiknak 
az adatfelhasználók általi, történő 
feldolgozását, egyszerűen érthető módon;

a) azok a közérdekű célok, amelyek 
esetében lehetővé teszi adataiknak az 
adatfelhasználók általi feldolgozását, 
egyszerűen érthető módon;

Or. en

Módosítás 611
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok az általános érdekű célok, a) azok a közérdekű célok, amelyek 
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amelyek esetében lehetővé teszi adataiknak 
az adatfelhasználók általi, történő 
feldolgozását, egyszerűen érthető módon;

esetében lehetővé teszi adataiknak az 
adatfelhasználók általi feldolgozását, 
egyszerűen érthető módon;

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 612
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
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok az általános érdekű célok, 
amelyek esetében lehetővé teszi adataiknak 
az adatfelhasználók általi, történő 
feldolgozását, egyszerűen érthető módon;

a) azok az általános érdekű célok, 
amelyek esetében lehetővé teszi adataiknak 
az adatfelhasználók általi, történő 
feldolgozását;

Or. en

Módosítás 613
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unión kívüli bármilyen 
feldolgozás.

törölve

Or. en

Módosítás 614
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unión kívüli bármilyen 
feldolgozás.

b) az Unión kívüli bármilyen 
feldolgozás helye. Ezen túlmenően a 
nonprofit szervezetek engedélyt kérnek a 
17. cikk (4) bekezdése szerinti valamennyi 
információra vonatkozó jóváhagyással 
rendelkező adattulajdonosok számára. Az 
engedélyt a 20. cikk szerint kijelölt 
illetékes hatóságoknak kell kiadniuk.

Or. en

Módosítás 615
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Valérie Hayer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unión kívüli bármilyen 
feldolgozás.

b) azok az általános érdekű célok, 
amelyek esetében lehetővé teszi 
adataiknak az adatfelhasználók általi, 
Unión kívüli bármilyen feldolgozását.

Or. en

Módosítás 616
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unión kívüli bármilyen 
feldolgozás.

b) az Unión kívüli bármilyen 
feldolgozás, valamint annak helye;



AM\1230127HU.docx 57/122 PE692.584v01-00

HU

Or. en

Módosítás 617
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unión kívüli bármilyen 
feldolgozás.

b) az Unión kívüli bármilyen 
feldolgozás, valamint e feldolgozás helye.

Or. en

Indokolás

E módosítás nagyobb mértékű átláthatóságot biztosít.

Módosítás 618
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hozzájárulás visszavonására 
szolgáló hatékony eszközök az általános 
adatvédelmi rendelet 7. cikke szerint.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés célja az átláthatóság és a bizalom növelése.

Módosítás 619
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezetnek arról is 
gondoskodnia kell, hogy az adatokat csak 
azon általános érdekű célokra használják 
fel, amelyekre a feldolgozást engedélyezi.

(2) A szervezetnek arról is 
gondoskodnia kell, hogy az adatokat csak 
azon általános érdekű célokra használják 
fel, amelyekre a feldolgozást engedélyezi. 
Biztosítékokat kell meghatározni annak 
biztosítása érdekében, hogy ne 
alkalmazzanak megtévesztő értékesítési 
gyakorlatokat, hogy az adatok 
adományozását kérjék. Szankciók 
lehetőségét is meg kell határozni arra az 
esetre, ha a közérdekkel szemben 
járnának el, a nemzeti jognak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 620
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezetnek arról is 
gondoskodnia kell, hogy az adatokat csak 
azon általános érdekű célokra használják 
fel, amelyekre a feldolgozást engedélyezi.

(2) A szervezetnek arról is 
gondoskodnia kell, hogy az adatokat csak 
azon általános érdekű célokra használják 
fel, amelyekre a feldolgozást engedélyezi, 
valamint hogy az érintettektől megszerzett 
hozzájárulást vagy a jogi személyek által 
rendelkezésre bocsátott adatok 
feldolgozására vonatkozó engedélyt 
könnyen vissza lehessen vonni.

Or. en

Módosítás 621
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezetnek arról is 
gondoskodnia kell, hogy az adatokat csak 
azon általános érdekű célokra használják 
fel, amelyekre a feldolgozást engedélyezi.

(2) A szervezetnek arról is 
gondoskodnia kell, hogy az adatokat csak 
azon közérdekű célokra használják fel, 
amelyekre a feldolgozást engedélyezi.

Or. en

Módosítás 622
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezetnek arról is 
gondoskodnia kell, hogy az adatokat csak 
azon általános érdekű célokra használják 
fel, amelyekre a feldolgozást engedélyezi.

(2) A szervezetnek arról is 
gondoskodnia kell, hogy az adatokat csak 
azon közérdekű célokra használják fel, 
amelyekre a feldolgozást engedélyezi.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 623
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szervezet intézkedéseket hoz, 
hogy biztosítsa a biztonság magas szintjét 
az általa önkéntes közérdekű 
adatmegosztás alapján gyűjtött adatok, 
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illetve azon adatok tárolása és 
feldolgozása tekintetében, amelyekért 
tevékenységeinek folytatása során felelős.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés kiberbiztonsági biztosítékokat vezet be, és növeli a bizalmat.

Módosítás 624
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet 
eszközöket biztosít az érintettek 
hozzájárulásának beszerzéséhez vagy a 
jogi személyek által rendelkezésre 
bocsátott adatok feldolgozásához 
szükséges engedélyek beszerzéséhez, meg 
kell határoznia azt az egy vagy több 
országot, ahol az adatokat felhasználni 
szándékoznak.

(3) Ha az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet eszközöket biztosít az érintettek 
hozzájárulásának beszerzéséhez vagy a 
jogi személyek által rendelkezésre 
bocsátott adatok feldolgozásához 
szükséges engedélyek beszerzéséhez, meg 
kell határoznia azt az egy vagy több 
országot, ahol az adatokat felhasználni 
szándékoznak, és eszközöket kell 
biztosítania a hozzájárulás 
visszavonásához.

Or. en

Indokolás

Igazodás a korábbi változtatásokhoz.

Módosítás 625
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

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

(3) Ha az adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet 
eszközöket biztosít az érintettek 
hozzájárulásának beszerzéséhez vagy a 
jogi személyek által rendelkezésre 
bocsátott adatok feldolgozásához 
szükséges engedélyek beszerzéséhez, meg 
kell határoznia azt az egy vagy több 
országot, ahol az adatokat felhasználni 
szándékoznak.

(3) Ha az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet eszközöket biztosít az érintettek 
hozzájárulásának beszerzéséhez vagy a 
jogi személyek által rendelkezésre 
bocsátott adatok feldolgozásához 
szükséges engedélyek beszerzéséhez, meg 
kell határoznia azt az Unión kívüli egy 
vagy több országot, ahol az adatokat 
felhasználni szándékoznak.

Or. en

Módosítás 626
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásba vételre illetékes 
hatóságok

Az adataltruista szervezetek 
nyilvántartásba vételére illetékes hatóságok

Or. en

Módosítás 627
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy 
több illetékes hatóságot, amely felelős az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásáért és az e fejezet 
követelményeinek való megfelelés 

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy 
több illetékes hatóságot, amely felelős az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásáért és az e fejezet 
követelményeinek való megfelelés 
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ellenőrzéséért. A kijelölt illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük a 23. cikk 
követelményeinek.

ellenőrzéséért. Az adataltruista szervezetek 
nyilvántartásba vételére kijelölt illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük a 23. cikk 
követelményeinek.

Or. en

Módosítás 628
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy 
több illetékes hatóságot, amely felelős az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásáért és az e fejezet 
követelményeinek való megfelelés 
ellenőrzéséért. A kijelölt illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük a 23. cikk 
követelményeinek.

(1) Minden tagállam kijelöl az (EU) 
2018/679 rendelet alapján egy vagy több 
illetékes hatóságot, amely felelős az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásáért és az e fejezet 
követelményeinek való megfelelés 
ellenőrzéséért. A kijelölt illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük a 23. cikk 
követelményeinek.

Or. en

Módosítás 629
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy 
több illetékes hatóságot, amely felelős az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásáért és az e fejezet 
követelményeinek való megfelelés 
ellenőrzéséért. A kijelölt illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük a 23. cikk 
követelményeinek.

(1) Minden tagállam kijelöli 
adatvédelmi hatóságát, amely felelős az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásáért és az e fejezet 
követelményeinek való megfelelés 
ellenőrzéséért. A kijelölt illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük a 23. cikk 
követelményeinek.
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Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés; a 7., 12. és 20. cikkben ugyanazon illetékes hatóság(ok)nak kell szerepelniük.

Módosítás 630
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy 
több illetékes hatóságot, amely felelős az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásáért és az e fejezet 
követelményeinek való megfelelés 
ellenőrzéséért. A kijelölt illetékes 
hatóságoknak meg kell felelniük a 23. 
cikk követelményeinek.

(1) Minden tagállam kijelöl egy 
illetékes hatóságot, amely felelős az 
engedélyezett adataltruista szervezetek 
nyilvántartásáért és az e fejezet 
követelményeinek való megfelelés 
ellenőrzéséért. A kijelölt illetékes 
hatóságnak meg kell felelnie a 23. cikk 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A szöveg összhangjának biztosítása és a hasonló egyedüli kapcsolattartási pontok fogalmának 
bevezetése.

Módosítás 631
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam közli a 
Bizottsággal, hogy mely hatóságot jelölte 
ki.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en
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Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 632
Marina Kaljurand

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság feladatait az 
adatvédelmi hatósággal – amennyiben ezek 
a feladatok a személyes adatok 
feldolgozásához kapcsolódnak – és 
ugyanazon tagállam érintett ágazati 
szerveivel együttműködve látja el. Minden 
olyan kérdés esetében, amely megköveteli 
az (EU) 2016/679 rendelet betartásának 
értékelését, az illetékes hatóságnak először 
ki kell kérnie az említett rendelet alapján 
létrehozott illetékes felügyeleti hatóság 
véleményét vagy határozatát, és be kell 
tartania ezt a véleményt vagy határozatot.

(3) Az illetékes hatóság feladatait az 
adatvédelmi hatósággal – amennyiben ezek 
a feladatok a személyes adatok 
feldolgozásához kapcsolódnak – és 
ugyanazon tagállam érintett ágazati 
szerveivel együttműködve látja el. Minden 
olyan kérdés esetében, amely megköveteli 
az (EU) 2016/679 rendelet betartásának 
értékelését, az illetékes hatóságnak először 
ki kell kérnie az említett rendelet alapján 
létrehozott illetékes felügyeleti hatóság 
véleményét vagy határozatát, és be kell 
tartania ezt a véleményt vagy határozatot. 
A rendelet IV. fejezete szerinti 
rendelkezések felügyeletéért és 
végrehajtásáért felelős fő illetékes 
hatóságként az adatvédelmi hatóságokat 
jelölik ki.

Or. en

Módosítás 633
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság feladatait az 
adatvédelmi hatósággal – amennyiben ezek 
a feladatok a személyes adatok 

(3) Az adataltruista szervezet 
nyilvántartásba vétele tekintetében 
illetékes hatóság feladatait az adatvédelmi 



AM\1230127HU.docx 65/122 PE692.584v01-00

HU

feldolgozásához kapcsolódnak – és 
ugyanazon tagállam érintett ágazati 
szerveivel együttműködve látja el. Minden 
olyan kérdés esetében, amely megköveteli 
az (EU) 2016/679 rendelet betartásának 
értékelését, az illetékes hatóságnak először 
ki kell kérnie az említett rendelet alapján 
létrehozott illetékes felügyeleti hatóság 
véleményét vagy határozatát, és be kell 
tartania ezt a véleményt vagy határozatot.

hatósággal – amennyiben ezek a feladatok 
a személyes adatok feldolgozásához 
kapcsolódnak – és ugyanazon tagállam 
érintett ágazati szerveivel együttműködve 
látja el. Minden olyan kérdés esetében, 
amely megköveteli az (EU) 2016/679 
rendelet betartásának értékelését, az 
illetékes hatóságnak először ki kell kérnie 
az említett rendelet alapján létrehozott 
illetékes felügyeleti hatóság véleményét 
vagy határozatát, és be kell tartania ezt a 
véleményt vagy határozatot.

Or. en

Módosítás 634
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság figyelemmel 
kíséri és felügyeli az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezetek e fejezetben meghatározott 
feltételeknek való megfelelését.

(1) Az adatvédelmi hatóságok 
figyelemmel kísérik és felügyelik az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetek e 
fejezetben meghatározott feltételeknek való 
megfelelését.

Or. en

Módosítás 635
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság figyelemmel 
kíséri és felügyeli az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 

(1) Az illetékes hatóság figyelemmel 
kíséri és felügyeli az engedélyezett 
adataltruista szervezetek nyilvántartásába 
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szervezetek e fejezetben meghatározott 
feltételeknek való megfelelését.

felvett szervezetek e fejezetben 
meghatározott feltételeknek való 
megfelelését.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 636
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság hatáskörrel 
rendelkezik arra, hogy bekérje az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásába 
felvett szervezetektől azokat az 
információkat, amelyek szükségesek az e 
fejezet rendelkezéseinek való megfelelés 
ellenőrzéséhez. Az adatszolgáltatás-
igényléseknek mindig arányban kell 
állniuk az elvégzendő feladat mértékével 
és azokat mindig indokolással kell ellátni.

(2) Az illetékes hatóság hatáskörrel 
rendelkezik arra, hogy bekérje az 
engedélyezett adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetektől és 
valamennyi természetes és jogi személytől, 
amely az adataltruista szervezet által tárolt 
adatok feldolgozására lehetőséget kapott, 
azokat az információkat, amelyek 
szükségesek az e fejezet rendelkezéseinek 
való megfelelés ellenőrzéséhez. 

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 637
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az illetékes hatóság (3) Ha az illetékes hatóság 
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megállapítja, hogy a szervezet nem felel 
meg e fejezet egy vagy több 
követelményének, értesíti a szervezetet 
ezekről a megállapításokról, és lehetőséget 
ad rá, hogy észszerű határidőn belül 
kifejtse véleményét.

megállapítja, hogy a szervezet nem felel 
meg e fejezet egy vagy több 
követelményének, értesíti a szervezetet 
ezekről a megállapításokról, és lehetőséget 
ad rá, hogy 30 napon belül kifejtse 
véleményét.

Or. en

Módosítás 638
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elveszíti azt a jogát, hogy 
bármilyen írásbeli és szóbeli 
kommunikáció során magát „az Unióban 
elismert adataltruista szervezetként” 
tüntesse fel;

a) elveszíti azt a jogát, hogy 
természetes vagy jogi személyek által az 
adataltruizmus alapján rendelkezésre 
bocsátott adatokat gyűjtsön, az 
adataltruizmus céljának megvalósításával 
összefüggő tevékenységeket végezzen, és 
bármilyen írásbeli és szóbeli 
kommunikáció során magát „az Unióban 
engedélyezett adataltruista szervezetként” 
tüntesse fel, továbbá köteles törölni a 
gyűjtött adatokat;

Or. en

Indokolás

A szankciók összehangolása a 15–17. cikkben elvégzett módosításokkal.

Módosítás 639
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) törlésre kerül az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásából.

b) törlésre kerül az engedélyezett 
adataltruista szervezetek nemzeti és uniós 
nyilvántartásaiból.

Or. en

Indokolás

A szankciók összehangolása a 15–17. cikkben elvégzett módosításokkal.

Módosítás 640
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Ha a szervezet ismét kérelmet 
kíván benyújtani, megfelelő, legalább 12 
hónapos időnek kell eltelnie. Ha a 
szervezet büntetőjogi problémákba 
keveredik, sem a vállalkozás, sem a más 
vállalkozásoknál felelős személyek nem 
nyújthatnak be többé nyilvántartásba 
vételi kérelmet.

Or. en

Módosítás 641
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E tekintetben az illetékes 
hatóságoknak adott esetben lehetőséget 
kell kapniuk az alábbiakra:
a) az adott esetnek megfelelően visszatartó 
erejű pénzbírság kiszabása, amely lehet 
visszamenőleges hatályú időszakos bírság;
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b) az adatmegosztási szolgáltatás nyújtása 
azonnali megszüntetésének vagy 
elhalasztásának megszabása.

Or. en

Indokolás

A szankciók összehangolása a 15–17. cikkben elvégzett módosításokkal.

Módosítás 642
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet üzleti 
tevékenységének fő helye vagy törvényes 
képviselője egy tagállamban található, de 
más tagállamokban tevékenykedik, üzleti 
tevékenysége fő helye vagy a törvényes 
képviselő tagállamának illetékes hatósága 
és e többi tagállam illetékes hatóságai 
szükség szerint együttműködnek és segítik 
egymást. Ez a segítségnyújtás és 
együttműködés magában foglalhat az 
érintett illetékes hatóságok közötti 
információcseréket, valamint az e cikkben 
említett felügyeleti intézkedések 
foganatosítására irányuló megkereséseket 
is.

(6) Ha az adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet üzleti 
tevékenységének fő helye vagy törvényes 
képviselője egy tagállamban található, de 
más tagállamokban tevékenykedik, üzleti 
tevékenysége fő helye vagy a törvényes 
képviselő tagállamának illetékes hatósága 
és e többi tagállam illetékes hatóságai 
szükség szerint együttműködnek és segítik 
egymást, és megfelelnek a legkorlátozóbb 
tagállam szabályainak, amelyben 
működnek. Ez a segítségnyújtás és 
együttműködés magában foglalhat az 
érintett illetékes hatóságok közötti 
információcseréket, valamint az e cikkben 
említett felügyeleti intézkedések 
foganatosítására irányuló megkereséseket 
is.

Or. en

Módosítás 643
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet üzleti 
tevékenységének fő helye vagy törvényes 
képviselője egy tagállamban található, de 
más tagállamokban tevékenykedik, üzleti 
tevékenysége fő helye vagy a törvényes 
képviselő tagállamának illetékes hatósága 
és e többi tagállam illetékes hatóságai 
szükség szerint együttműködnek és segítik 
egymást. Ez a segítségnyújtás és 
együttműködés magában foglalhat az 
érintett illetékes hatóságok közötti 
információcseréket, valamint az e cikkben 
említett felügyeleti intézkedések 
foganatosítására irányuló megkereséseket 
is.

(6) Ha az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet üzleti tevékenységének fő helye 
vagy törvényes képviselője egy 
tagállamban található, de más 
tagállamokban tevékenykedik, üzleti 
tevékenysége fő helye vagy a törvényes 
képviselő tagállamának illetékes hatósága 
és e többi tagállam illetékes hatóságai 
szükség szerint együttműködnek és segítik 
egymást. Ez a segítségnyújtás és 
együttműködés magában foglalhat az 
érintett illetékes hatóságok közötti 
információcseréket, valamint az e cikkben 
említett felügyeleti intézkedések 
foganatosítására irányuló megkereséseket 
is.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 644
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlap

Az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási eszközök

Or. en

Indokolás

A cikk új tartalmával való összhang biztosításához szükséges módosítás.

Módosítás 645



AM\1230127HU.docx 71/122 PE692.584v01-00

HU

Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adataltruizmuson alapuló 
adatgyűjtés megkönnyítése érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap 
kidolgozásával. A formanyomtatványnak 
lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok 
egységes formátumban gyűjtsék a 
hozzájárulásokat. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

(1) Az önkéntes közérdekű 
adatmegosztáson alapuló adatgyűjtés 
megkönnyítése érdekében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási eszközök kidolgozásával, egy 
szabványosított formanyomtatványt és az 
online hozzájárulási eszközökre vonatkozó 
követelményeket is beleértve. A 
szabványosított formanyomtatványnak 
lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok 
egységes formátumban gyűjtsék a 
hozzájárulásokat. Ezeket a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
28. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

E módosításra a jogi világosság és a harmonizált megközelítés biztosítása érdekében van 
szükség.

Módosítás 646
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adataltruizmuson alapuló 
adatgyűjtés megkönnyítése érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap 

(1) Az adataltruizmuson alapuló 
adatgyűjtés megkönnyítése érdekében az 
Európai Adatvédelmi Testület az 
adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapot dolgozhat ki. 
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kidolgozásával. A formanyomtatványnak 
lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok 
egységes formátumban gyűjtsék a 
hozzájárulásokat. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Konzultálhat a Bizottsággal. A 
formanyomtatványnak lehetővé kell tennie, 
hogy a tagállamok egységes formátumban 
gyűjtsék a hozzájárulásokat.

Or. en

Módosítás 647
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adataltruizmuson alapuló 
adatgyűjtés megkönnyítése érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap kidolgozásával. 
A formanyomtatványnak lehetővé kell 
tennie, hogy a tagállamok egységes 
formátumban gyűjtsék a hozzájárulásokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(1) Az adataltruizmuson alapuló 
adatgyűjtés megkönnyítése érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap kidolgozásával, 
az adatinnovációs testülettel 
együttműködésben. A 
formanyomtatványnak lehetővé kell tennie, 
hogy a tagállamok egységes formátumban 
gyűjtsék a hozzájárulásokat. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 29. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 648
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az adataltruizmuson alapuló 
adatgyűjtés megkönnyítése érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el az adataltruizmushoz való 
európai hozzájárulási űrlap kidolgozásával. 
A formanyomtatványnak lehetővé kell 
tennie, hogy a tagállamok egységes 
formátumban gyűjtsék a hozzájárulásokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(1) Az adataltruizmuson alapuló 
adatgyűjtés elősegítése és megkönnyítése 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el az adataltruizmushoz 
való európai hozzájárulási űrlap 
kidolgozásával. A formanyomtatványnak 
lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok 
egységes formátumban gyűjtsék a 
hozzájárulásokat. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 649
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapnak olyan moduláris 
megközelítést kell alkalmaznia, amely 
lehetővé teszi a testreszabást meghatározott 
ágazatokban és különböző célokra.

(2) Az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapnak olyan moduláris 
megközelítést kell alkalmaznia, amely 
lehetővé teszi a testreszabást meghatározott 
ágazatokban és különböző célokra, és a cél 
maradéktalan megértéséhez vezet.

Or. en

Módosítás 650
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapnak olyan moduláris 
megközelítést kell alkalmaznia, amely 

(2) Az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási eszközöknek olyan moduláris 
megközelítést kell alkalmazniuk, amely 
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lehetővé teszi a testreszabást meghatározott 
ágazatokban és különböző célokra.

lehetővé teszi a testreszabást meghatározott 
ágazatokban és különböző célokra.

Or. en

Indokolás

A következetesség biztosításához szükséges módosítás.

Módosítás 651
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Személyes adatok megadása esetén 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapnak biztosítania kell, 
hogy az érintettek az (EU) 2016/679 
rendelet követelményeinek megfelelően 
hozzájárulást adhassanak egy adott 
adatkezelési művelethez és 
visszavonhassák azt.

(3) Személyes adatok megadása esetén 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapnak biztosítania kell, 
hogy az érintettek az (EU) 2016/679 
rendelet követelményeinek megfelelően 
hozzájárulást adhassanak egy adott 
adatkezelési művelethez és 
visszavonhassák azt. Az érintetteket 
tájékoztatják bármely későbbi 
felhasználás céljáról, mielőtt megadnák a 
hozzájárulásukat.

Or. en

Módosítás 652
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Személyes adatok megadása esetén 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapnak biztosítania kell, 
hogy az érintettek az (EU) 2016/679 
rendelet követelményeinek megfelelően 

(3) Személyes adatok megadása esetén 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási eszközöknek biztosítaniuk 
kell, hogy az érintettek az (EU) 2016/679 
rendelet követelményeinek megfelelően 
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hozzájárulást adhassanak egy adott 
adatkezelési művelethez és 
visszavonhassák azt.

hozzájárulást adhassanak egy adott 
adatkezelési művelethez és 
visszavonhassák azt. A nem személyes 
adatok feldolgozásába való beleegyezést 
hasonló módon meg kell könnyíteni.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja a következetességet, és növeli a jogi egyértelműséget.

Módosítás 653
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Személyes adatok megadása esetén 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapnak biztosítania kell, 
hogy az érintettek az (EU) 2016/679 
rendelet követelményeinek megfelelően 
hozzájárulást adhassanak egy adott 
adatkezelési művelethez és 
visszavonhassák azt.

(3) Személyes adatok megadása esetén 
az adataltruizmushoz való európai 
hozzájárulási űrlapnak biztosítania kell, 
hogy az érintettek az (EU) 2016/679 
rendelet követelményeinek megfelelően 
szabad és egyértelmű hozzájárulást 
adhassanak egy adott adatkezelési 
művelethez és bármikor visszavonhassák 
azt.

Or. en

Módosítás 654
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nyomtatványnak papíron 
kinyomtatható és ember által olvasható 

(4) A nyomtatványnak rendelkezésre 
kell állnia digitális formátumban, amely 
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módon, valamint elektronikus, géppel 
olvasható formában kell rendelkezésre 
állnia.

lehetővé teszi a papírra történő 
kinyomtatást és az ember általi olvasást is, 
valamint géppel olvasható formában.

Or. en

Módosítás 655
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az online hozzájárulási eszközök 
között szerepelnie kell a fékek és 
ellensúlyok minimális listájának, amely 
lehetővé teszi, hogy a hozzájárulást 
könnyen érthető módon, kellő időben és 
modulárisan meg lehessen adni és vissza 
lehessen vonni, valamint egy szabványos 
vizuális mutatókból álló készletnek is.

Or. en

Indokolás

A módosítással bevezetett intézkedések célja a szervezetek tevékenységének megkönnyítése és 
az alkalmazandó jogok hatékony védelme.

Módosítás 656
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságokkal szemben 
támasztott követelmények

Az illetékes hatóságokra vonatkozó 
követelmények és eljárások

Or. en
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Módosítás 657
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 12. és a 20. cikk alapján kijelölt 
illetékes hatóságok jogilag elkülönülnek és 
funkcionálisan függetlenek az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtóitól 
vagy az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetektől.

(1) A 12. és a 20. cikk alapján kijelölt 
illetékes hatóságok jogilag elkülönülnek és 
funkcionálisan függetlenek az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtóitól 
vagy az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetektől. A 
12. cikk és a 20. cikk szerint kijelölt 
illetékes hatóságok funkcióit ugyanaz a 
szervezet is elláthatja.

Or. en

Módosítás 658
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 12. és a 20. cikk alapján kijelölt 
illetékes hatóságok jogilag elkülönülnek és 
funkcionálisan függetlenek az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtóitól 
vagy az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetektől.

(1) A 12. és a 20. cikk alapján kijelölt 
illetékes hatóságok jogilag elkülönülnek és 
funkcionálisan függetlenek az 
adatmegosztási szolgáltatások nyújtóitól 
vagy az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezetektől.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja a következetességet, és növeli a jogi egyértelműséget.
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Módosítás 659
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok feladataikat 
pártatlanul, átláthatóan, következetesen, 
megbízhatóan és időben látják el.

(2) Az illetékes hatóságok feladataikat 
pártatlanul, átláthatóan, következetesen, 
megbízhatóan és időben látják el, és 
mindenkor védik a tisztességes versenyt, 
valamint az egyének és a kisebb szereplők 
megkülönböztetésmentes hozzáférését.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása, hogy a végrehajtás több célt szolgáljon.

Módosítás 660
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a rájuk ruházott 
feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi 
és emberi erőforrásokkal, beleértve a 
szükséges műszaki ismereteket és 
erőforrásokat.

(5) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a rájuk ruházott 
feladatok elvégzéséhez szükséges 
pénzügyi, emberi és műszaki 
erőforrásokkal.

Or. en

Módosítás 661
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
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23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Egy tagállam illetékes hatóságai 
indokolt kérésre megküldik a Bizottságnak 
és a többi tagállam illetékes hatóságainak 
az e rendelet szerinti feladataik ellátásához 
szükséges információkat. Ha egy illetékes 
nemzeti hatóság a kért információt 
bizalmasnak tartja a kereskedelmi és 
szakmai titoktartásra vonatkozó uniós és 
nemzeti szabályokkal összhangban, a 
Bizottság és bármely más érintett illetékes 
hatóság biztosítja ezt a titoktartást.

(6) Egy tagállam illetékes hatóságai 
indokolt kérésre megküldik a Bizottságnak 
és a többi tagállam illetékes hatóságainak 
az e rendelet szerinti feladataik ellátásához 
szükséges információkat. Ha egy illetékes 
nemzeti hatóság a kért információt 
bizalmasnak tartja a nemzetbiztonságra, a 
kereskedelmi és szakmai titoktartásra 
vonatkozó uniós és nemzeti szabályokkal 
összhangban, a Bizottság és bármely más 
érintett illetékes hatóság közvetlenül a 
tagállamok kormányainak jelentést téve 
biztosítja ezt a titoktartást.

Or. en

Módosítás 662
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A természetes és jogi személyeknek 
joguk van panaszt benyújtani az illetékes 
nemzeti illetékes hatósághoz az 
adatmegosztó szolgáltatók vagy az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásába 
felvett szervezetek ellen.

(1) A természetes és jogi személyeknek 
egyénileg vagy egy vagy több természetes 
személy képviselője útján joguk van 
panaszt benyújtani az illetékes nemzeti 
illetékes hatósághoz az adatmegosztó 
szolgáltatók vagy az engedélyezett 
adataltruista szervezetek nyilvántartásába 
felvett szervezetek ellen.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja a következetességet, és növeli a jogi egyértelműséget.

Módosítás 663
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Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az a hatóság vagy szervezet, 
amelyhez a panaszt benyújtották, köteles 
tájékoztatni a panaszost az eljárás 
előrehaladásáról és a meghozott 
határozatról, valamint a 25. cikkben 
említett hatékony bírósági jogorvoslathoz 
való jogról.

(2) Az a hatóság vagy szervezet, 
amelyhez a panaszt benyújtották, köteles 
tájékoztatni a panaszost az eljárás 
előrehaladásáról és a meghozott 
határozatról, köteles azonnali 
intézkedéseket hozni a további jogsértés 
megelőzése érdekében, valamint köteles 
tájékoztatni a panaszost a 25. cikkben 
említett hatékony bírósági jogorvoslathoz 
való jogról.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságnak meg kell tudnia akadályozni a további jogsértéseket oly módon, hogy 
ideiglenes intézkedést ad ki, amíg nincs a bírósági jogorvoslat.

Módosítás 664
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a jelen rendeletből eredő 
kötelezettségek megsértése, korlátozás 
nélkül beleértve az adatfeldolgozás célját, 
a hozzájárulási mechanizmusokat és az 
önkéntes közérdekű adatmegosztási 
tevékenységek olyan szervezetek általi 
végzését, amelyek nem szerepelnek az 
adataltruista szervezetek nemzeti 
nyilvántartásában.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás tisztázza a bírósági jogorvoslat hatókörét.

Módosítás 665
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságok 13., 17. és 
21. cikkben említett, az adatmegosztási 
szolgáltatókra vonatkozó bejelentési 
rendszer irányításával, ellenőrzésével és 
végrehajtásával, valamint az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásába 
felvett szervezetek nyomon követésével 
kapcsolatos határozatai.

b) az illetékes hatóságok 13., 17. és 
21. cikkben említett, az adatmegosztási 
szolgáltatókra vonatkozó bejelentési 
rendszer irányításával, ellenőrzésével és 
végrehajtásával, valamint az engedélyezett 
adataltruista szervezetek nyilvántartásába 
felvett szervezetek nyomon követésével 
kapcsolatos határozatai.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 666
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk szerinti bírósági eljárást 
azon tagállam bírósága előtt kell 
megindítani, amelyben az a hatóság vagy 
szervezet található, amely ellen a bírósági 
jogorvoslattal élni kívánnak.

(2) Az e cikk szerinti bírósági eljárást 
azon tagállam bírósága előtt kell 
megindítani, egyénileg vagy egy vagy több 
természetes személy képviselőinek útján, 
amelyben az a hatóság vagy szervezet 
található, amely ellen a bírósági 
jogorvoslattal élni kívánnak.

Or. en
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Indokolás

A képviselet fennálló gyakorlatához való hozzáigazítás.

Módosítás 667
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Va. fejezet A közös európai adatterek 
kormányzása
25. cikk
A közös európai adatterek kialakításának 
elvei
(1) Az európai adatterek kialakítása során 
a következő elveket kell követni:
i. A természetes személyek vagy 
szervezetek kizárólagos önrendelkezésre 
való képessége személyes adataik vagy 
gazdasági adatok formájában testet öltő 
javaik tekintetében.
ii. Az új belépők nem szembesülhetnek 
monopolisztikus helyzetekből fakadó 
leküzdhetetlen belépési akadályokkal. Az 
adatterekbe való belépés minden szereplő 
számára nyitott, amely megfelel az adattér 
szabályainak. Minden szereplő szabadon 
kiléphet az adattérből, észszerű kilépési 
tervre figyelemmel.
iii. Az adatterek föderális felépítésűek 
és/vagy decentralizált rendszerek 
interoperábilis kiviteleinek az együttesei, 
amelyek valamennyi vetületet – így a 
funkcionális, műszaki, operatív, jogi és 
gazdasági vetületet – tekintve megfelelnek 
a megállapodások egységes készletének.
iv. Az adattérben részt vevő valamennyi 
érdekelt fél megfelelő képviselettel 
rendelkezik, és részt vesz az adattér 
kormányzásában.
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(2) Az adattereket és az adatok adattéren 
belüli megosztását beépített kiberbiztonság 
jellemzi, és azok megfelelnek az uniós 
jognak.
(3) Az adattérnek képviselőt kell 
kineveznie, aki képviseli a teret az 
adatinnovációs testületben és/vagy az 
adatcsere-testületben.

Or. en

Módosítás 668
Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
Az Európai Adatinnovációs Testület

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak, a vonatkozó 
adattereknek és és meghatározott 
ágazatok illetékes hatóságainak egyéb 
képviselőiből áll.
(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek 
annak munkájában.
(3) A Testület ülései a Bizottság 
elnökletével folynak.
(4) A Testület munkáját a Bizottság által 
biztosított titkárság támogatja.

Or. en

Indokolás

Az e fejezetben javasolt feladatokat egy már létező tanácsadó szakértői csoportra, mégpedig 
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az IKT-szabványosítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platformra kell 
bízni oly módon, hogy szélesítik annak hatásköreit, és esetleg Európai Adatinnovációs 
Testületre változtatják a nevét.

Módosítás 669
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak, a vonatkozó 
adattereknek és és meghatározott ágazatok 
illetékes hatóságainak egyéb képviselőiből 
áll.

(1) A Bizottság Európai 
Adatinnovációs Testületet (a továbbiakban: 
Testület) hoz létre, amely az összes 
tagállam illetékes hatóságainak, az Európai 
Adatvédelmi Testületnek, a Bizottságnak, a 
vonatkozó adattereknek, az adatterek 
támogató központjának és meghatározott 
ágazatok illetékes hatóságainak egyéb 
képviselőiből és szabványügyi 
szervezetekből áll.

Or. en

Módosítás 670
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Susana 
Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak, a vonatkozó 
adattereknek és és meghatározott ágazatok 
illetékes hatóságainak egyéb képviselőiből 
áll.

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak a 
képviselőiből, az uniós kkv-követből vagy 
a kkv-követek hálózata által kijelölt 
képviselőből és az érintett ügynökségek 
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vagy meghatározott ágazatok illetékes 
hatóságainak egyéb képviselőiből áll.

Or. en

Módosítás 671
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak, a vonatkozó 
adattereknek és és meghatározott ágazatok 
illetékes hatóságainak egyéb képviselőiből 
áll.

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak, az európai 
szociális partnereknek, civil társadalmi 
szervezeteknek és meghatározott ágazatok 
illetékes hatóságainak egyéb képviselőiből 
áll.

Or. en

Módosítás 672
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak, a vonatkozó 
adattereknek és és meghatározott ágazatok 
illetékes hatóságainak egyéb képviselőiből 
áll.

(1) A Bizottság Európai 
Adatinnovációs Testületet (a továbbiakban: 
Testület) hoz létre, amely az összes 
tagállam illetékes hatóságainak, az Európai 
Adatvédelmi Testületnek, a Bizottságnak, a 
vonatkozó adattereknek és meghatározott 
ágazatok illetékes hatóságainak egyéb 
képviselőiből, valamint szabványügyi 
szervezetekből áll.
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Or. en

Indokolás

A szélesebb körű részvétel a Testület előnyére válhat.

Módosítás 673
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak, a vonatkozó 
adattereknek és és meghatározott ágazatok 
illetékes hatóságainak egyéb képviselőiből 
áll.

(1) A Bizottság szakértői csoport 
formájában Európai Adatinnovációs 
Testületet (a továbbiakban: Testület) hoz 
létre, amely az összes tagállam illetékes 
hatóságainak, az Európai Adatvédelmi 
Testületnek, a Bizottságnak, a vonatkozó 
adattereknek és meghatározott ágazatok 
érintett érdekelt feleinek egyéb 
képviselőiből áll.

Or. en

Módosítás 674
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az összetétel garantálja, hogy 
igazságos legyen az eloszlás a különböző 
harmadik felek, így a közszereplők – 
többek között a Bizottság –, a magánszféra 
szereplői, valamint a civil társadalom és a 
szociális partnerek között.

Or. en
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Módosítás 675
Angelika Niebler, Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek annak 
munkájában.

(2) A Testület Adatinnovációs 
Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: 
Tanácsadó Testület) hoz létre. A 
Tanácsadó Testület az ipar, a kkv-k, a 
kutatási és szabványosítási szervezetek, 
valamint egyéb releváns érdekelt felek, 
illetve harmadik személyek releváns 
képviselőiből áll, akiket valamennyi 
tagállamból kérnek fel, hogy biztosítsák a 
földrajzilag kiegyensúlyozott képviseletet. 
A Tanácsadó Testület képviselőt jelöl ki, 
aki részt vesz a Testület ülésein és annak 
munkájában.

Or. en

Módosítás 676
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek annak 
munkájában.

(2) A Testület Adatinnovációs 
Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: 
Tanácsadó Testület) hoz létre. A 
Tanácsadó Testület összetételének 
arányosnak kell lennie, és az ipar, ezen 
belül a kkv-k, a kutatás, a civil 
társadalom, a szabványügyi szervezetek és 
egyéb érintett érdekelt felek vagy harmadik 
személyek Testület által kinevezett 15–30 
képviselőjéből kell állnia. A Tanácsadó 
Testület képviselőt jelöl ki, aki részt vesz a 
Testület ülésein és annak munkájában.
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Or. en

Indokolás

Egy Tanácsadó Testület bevezetése és tagságának tisztázása.

Módosítás 677
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
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek annak 
munkájában.

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek, köztük a nemzeti, 
transznacionális vagy közös európai 
adatterek, a vállalkozások, a kutatók és a 
civil társadalom képviselői, rendszeresen 
meghívást kapnak a Testület üléseire, és 
részt vesznek annak munkájában.

Or. en

Módosítás 678
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek annak 
munkájában.

(2) Az érdekelt felek, a civil 
társadalmi szervezetek és az érintett 
harmadik személyek, köztük a kkv-k 
képviselői és a szociális partnerek adott 
esetben meghívást kapnak a Testület 
üléseire, és részt vesznek annak 
munkájában.

Or. en
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Módosítás 679
Cyrus Engerer

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek annak 
munkájában.

(2) Az érdekelt felek, a civil 
társadalmi szervezetek és az érintett 
harmadik személyek, köztük a kkv-k 
képviselői és a szociális partnerek adott 
esetben meghívást kapnak a Testület 
üléseire, és részt vesznek annak 
munkájában.

Or. en

Módosítás 680
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek annak 
munkájában.

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek annak 
munkájában, azzal a feltétellel, hogy 
nyilvános jelentés készül arról, amit a 
Testülettel közölnek.

Or. en

Módosítás 681
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

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

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kaphatnak 
a Testület üléseire, és részt vehetnek annak 
munkájában.

(2) Az érdekelt felek és az érintett 
harmadik személyek meghívást kapnak a 
Testület üléseire, és részt vesznek annak 
munkájában.

Or. en

Módosítás 682
Cyrus Engerer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság biztosítja a Testület 
munkájában való részvételre felkért 
érdekelt felek kiegyensúlyozott 
összetételét, és egy jól átgondolt 
kiválasztási folyamattal gondoskodik 
arról, hogy a tagság nemi és földrajzi 
szempontból egyaránt sokszínű legyen, és 
változatos ipari háttérrel rendelkezzen.

Or. en

Módosítás 683
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság biztosítja a Testület 
munkájában való részvételre felkért 
érdekelt felek kiegyensúlyozott 
összetételét, és egy jól átgondolt 
kiválasztási folyamattal gondoskodik 
arról, hogy a tagság nemi és földrajzi 
szempontból egyaránt sokszínű legyen, és 
változatos ipari háttérrel rendelkezzen.
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Or. en

Módosítás 684
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
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Testület ülései a Bizottság 
elnökletével folynak.

(3) A Testület ülései a Bizottság 
elnökletével folynak, és az ülések a 
megvitatandó témáktól függően 
különböző felállásokban tarthatók meg.

Or. en

Módosítás 685
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Testület és a Tanácsadó Testület 
tagjainak kiválasztását nemi szempontból 
kiegyensúlyozott jelölések alapján végzik 
el, a nemi szempontból kiegyensúlyozott 
képviselet megvalósítását szem előtt tartva.

Or. en

Indokolás

A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését célzó rendelkezések bevezetése.

Módosítás 686
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ami a személyes adatok 
feldolgozását illeti, az „illetékes 
hatóságok” a nemzeti és az uniós jog 
alapján létrehozott adatvédelmi felügyeleti 
hatóságok.

Or. en

Módosítás 687
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Testület tanácskozásai és adott 
esetben a dokumentumai nyilvánosak.

Or. en

Módosítás 688
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Testület feladatai Az Európai Adatinnovációs Testület 
feladatai

Or. en



AM\1230127HU.docx 93/122 PE692.584v01-00

HU

Módosítás 689
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) segítségnyújtás és tanácsadás a 
Bizottság és az újonnan megjelenő 
adatterek számára arra vonatkozóan, 
hogy hogyan tehetik lehetővé az újonnan 
megjelenő adatterek interoperabilitását, és 
ha lehetséges, skálázhatóságát az Unión 
belül. Ez a segítségnyújtás magában 
foglalhatja a puha infrastruktúrára 
(szabványok) vonatkozó elvekben való 
megállapodással kapcsolatos 
segítségnyújtást, valamint az azzal 
kapcsolatos segítségnyújtást, hogy hogyan 
lehetne a legtöbbet kihozni a Digitális 
Európa program keretében nyújtott 
pénzügyi támogatásból.

Or. en

Módosítás 690
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) segítségnyújtás és tanácsadás a 
Bizottság számára a puha 
infrastruktúrával kapcsolatban, 
legfontosabb tervezési elvként az 
adatszuverenitást szem előtt tartva, a 
megállapodások olyan készletének 
kialakítása érdekében, amely lehetővé 
teszi az egységes módon gyakorolt 
ellenőrzést az adatok felett;

Or. en
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Módosítás 691
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tanácsadás és segítségnyújtás a 
Bizottság számára az illetékes hatóságok 
adatmegosztási szolgáltatókra vonatkozó 
követelmények alkalmazásában 
következetes gyakorlata kialakításában;

b) tanácsadás és segítségnyújtás a 
Bizottság számára az illetékes hatóságok 
adatmegosztási szolgáltatókra és az 
adataltruizmussal kapcsolatos 
tevékenységeket végrehajtó szervezetekre 
vonatkozó követelmények alkalmazásában 
következetes gyakorlata kialakításában;

Or. en

Módosítás 692
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
27 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tanácsadás és segítségnyújtás a 
Bizottság számára az illetékes hatóságok 
adatmegosztási szolgáltatókra vonatkozó 
követelmények alkalmazásában 
következetes gyakorlata kialakításában;

b) tanácsadás és segítségnyújtás a 
Bizottság számára az illetékes hatóságok 
adatmegosztási szolgáltatókra és 
adataltruista szervezetekre vonatkozó 
követelmények alkalmazásában 
következetes gyakorlata kialakításában;

Or. en

Módosítás 693
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, 
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Ioan-Rareş Bogdan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tanácsadás és segítségnyújtás a 
Bizottság számára az arra vonatkozó 
következetes iránymutatások kidolgozása 
során, hogy hogyan lehetne e rendelet 
keretében a legjobban védeni az 
illetéktelenek általi hozzáféréstől – amely 
szellemitulajdonjog-lopáshoz vagy ipari 
kémkedéshez vezethet – a nem személyes 
jellegű, kereskedelmileg érzékeny 
adatokat, nevezetesen az üzleti titkokat, de 
az olyan nem személyes adatokat is, 
amelyek szellemi tulajdonjogok által 
védett tartalmat képviselnek.

Or. en

Módosítás 694
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tanácsadás és segítségnyújtás a 
Bizottság számára az adatműveltség 
növelésére vonatkozó következetes 
iránymutatások kidolgozása során, amely 
megvizsgálja a kutatásból származó 
technológiaátadást, az adatműveltségi 
képzésben érintettek, a szövetségek, a 
szövetkezetek és általában az 
innovációközvetítők rendelkezésére álló 
erőforrások bővülésének köszönhetően.

Or. en

Módosítás 695
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Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tanácsadás a Bizottság számára az 
adatfelhasználáshoz és az ágazatközi 
adatmegosztáshoz alkalmazandó és 
kialakítandó ágazatközi szabványok 
rangsorolása, az ágazatok közötti 
összehasonlítás, a biztonságra vonatkozó 
ágazati követelményekkel és a hozzáférési 
eljárásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok 
megosztása terén, figyelembe véve az 
ágazatspecifikus szabványosítási 
tevékenységeket is;

c) tanácsadás a Bizottság számára az 
adatfelhasználáshoz és az újonnan 
megjelenő adatterek közötti ágazatközi 
adatmegosztáshoz alkalmazandó és 
kialakítandó ágazatközi szabványok 
rangsorolása, az ágazatok közötti 
összehasonlítás, a biztonságra vonatkozó 
ágazati követelményekkel és a hozzáférési 
eljárásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok 
megosztása terén, figyelembe véve az 
ágazatspecifikus szabványosítási 
tevékenységeket is, különösen annak 
tisztázása és megkülönböztetése során, 
hogy mely szabványok és gyakorlatok 
ágazatközi jellegűek, és melyek ágazati 
jellegűek;

Or. en

Módosítás 696
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tanácsadás a Bizottság számára az 
adatfelhasználáshoz és az ágazatközi 
adatmegosztáshoz alkalmazandó és 
kialakítandó ágazatközi szabványok 
rangsorolása, az ágazatok közötti 
összehasonlítás, a biztonságra vonatkozó 
ágazati követelményekkel és a hozzáférési 
eljárásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok 
megosztása terén, figyelembe véve az 
ágazatspecifikus szabványosítási 
tevékenységeket is;

c) tanácsadás a Bizottság számára az 
adatfelhasználáshoz és az ágazatközi 
adatmegosztáshoz alkalmazandó és 
kialakítandó ágazatközi szabványok 
rangsorolása, az ágazatok közötti 
összehasonlítás, a biztonságra vonatkozó 
ágazati követelményekkel és a hozzáférési 
eljárásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok 
megosztása terén, figyelembe véve az 
ágazatspecifikus szabványosítási 
tevékenységeket is, különösen annak 
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tisztázása és megkülönböztetése során, 
hogy mely szabványok és gyakorlatok 
ágazatközi jellegűek, és melyek ágazati 
jellegűek;

Or. en

Indokolás

A szöveg egyértelműségének növelése.

Módosítás 697
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) együttműködés ágazati 
testületekkel és szakértői csoportokkal, 
amelyeket az adatterek létrehozása során 
azzal a céllal hozhatnak létre, hogy a 
Testület számára az a)–e) pontban 
meghatározott, ágazatközi 
adatmegosztással kapcsolatos 
feladatokhoz hasonló, de ágazatspecifikus 
feladatokat lássanak el.

Or. en

Módosítás 698
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) segítségnyújtás a Bizottság számára 
az adatok interoperabilitásának, valamint a 
különböző ágazatok és területek közötti 
adatmegosztási szolgáltatásoknak a 

d) segítségnyújtás a Bizottság számára 
az adatok interoperabilitásának, valamint a 
különböző ágazatok és területek közötti 
adatmegosztási szolgáltatásoknak a 
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javításában, a meglévő európai, 
nemzetközi vagy nemzeti szabványokra 
építve;

javításában, a meglévő európai, 
nemzetközi vagy nemzeti szabványokra 
építve, valamint segítségnyújtás és 
tanácsadás az uniós intézmények és az 
újonnan megjelenő adatterek számára, 
többek között az európai programokon – 
például a Digitális Európa programon – 
keresztül nyújtott pénzügyi támogatással 
kapcsolatban;

Or. en

Indokolás

A szinergiák fokozása az uniós kezdeményezések között.

Módosítás 699
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, Dragoș 
Pîslaru, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Susana 
Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) segítségnyújtás a Bizottság számára 
az adatok interoperabilitásának, valamint a 
különböző ágazatok és területek közötti 
adatmegosztási szolgáltatásoknak a 
javításában, a meglévő európai, 
nemzetközi vagy nemzeti szabványokra 
építve;

d) segítségnyújtás a Bizottság számára 
az adatgazdaság egységes piaci 
széttöredezettségének kezelésében, amely 
az adatok interoperabilitásának, valamint a 
különböző ágazatok és területek közötti 
adatmegosztási szolgáltatásoknak a 
javításával valósulhat meg, a meglévő 
európai, nemzetközi vagy nemzeti 
szabványokra építve, többek között a közös 
európai adatterek létrehozásának 
ösztönzése céljából;

Or. en

Módosítás 700
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy állandó alcsoport létrehozása 
adatcsere-testület néven egy szakértői 
csoport formájában, amely olyan 
szereplőkből áll, akiknek közvetlen 
érdekük fűződik ahhoz, hogy egy 
szabványosított megközelítést hozzanak 
létre, irányítsanak és fogadjanak el az 
európai adatterek segítségével történő 
adatmegosztás és -csere tekintetében, 
valamint ezen alcsoport támogatása az 
adatközvetítőkre vonatkozó 
interoperabilitási intézkedések 
meghatározásában. Ezeknek a 
szereplőknek az adatmegosztással és -
cserével foglalkozó kutatóknak, gyakorlati 
szakembereknek, valamint a köz- és a 
magánszférába tartozó 
kezdeményezéseknek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 701
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Ezen túlmenően segítenie kell a 
Bizottságot azon politikák és stratégiák 
meghatározásában, amelyek célja az 
adatmanipulálás eseteinek és a „hamis 
adatok” létrehozásának az elkerülése, 
amelyek súlyos kárt okoznának a 
különféle ágazatoknak. A „hamis 
adatokat” illetően a Testület az adatok 
hamisítására irányuló kísérletek kizárása 
érdekében értékelhetné egy „adatútlevél” 
létrehozásának a lehetőségét, amely 
tanúsított vagy tanúsítható adatokat 
tartalmazna.
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Or. en

Módosítás 702
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az olyan alkalmazások és 
felhasználási esetek nyilvántartásának 
karbantartása, amelyek bizonyítják az 
adatmegosztás értékét, hozzájárulva az 
egyenlő versenyfeltételekhez, és lehetővé 
téve a részt vevő érdekelt felek számára 
annak azonosítását, hogy mely 
adateszközöket kell megosztani, valamint 
az adatcsereprogram megfelelő 
célkitűzéseinek azonosítását;

Or. en

Módosítás 703
Nicola Danti, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Iskra 
Mihaylova, Christophe Grudler, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) tanácsadás a tagállamoknak és a 
Bizottságnak a harmonizált feltételek 
meghatározásának lehetőségére 
vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik a 3. 
cikk (1) bekezdésben említett, 
közszférabeli szervezetek birtokában lévő 
adatok újbóli felhasználását az egységes 
piacon;

Or. en
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Módosítás 704
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) tanácsadás és segítségnyújtás a 
Bizottság számára az adatcserére és -
tárolásra vonatkozó kiberbiztonsági 
követelményekkel kapcsolatos 
következetes iránymutatások 
kialakításában;

Or. en

Módosítás 705
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) Az adatinnovációs testület 
megbízza az állandó adatcsere-testületet 
azzal a feladattal, hogy részletezze, 
karbantartsa és elfogadja a 
megállapodásokat, amelyek végső soron 
meg fogják határozni a puha 
infrastruktúrát. Az adatcsere-testület 
hasznosít minden meglévő technológiai 
fejleményt is, és összegyűjti az összes 
érdekelt fél (az adatterek felhasználói, 
adatközvetítők, technológiaszolgáltatók, 
közszektor stb.) hozzászólásait.

Or. en

Módosítás 706
Eva Kaili
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) tanácsadás a Bizottság számára a 
felhasználási esetek olyan 
mechanizmusok révén történő 
finanszírozásának javítására 
vonatkozóan, mint például a Horizont 
Európa és a Digitális Európa program, a 
nyilvántartásában szereplő 
alkalmazásokból és felhasználási 
esetekből gyűjtött tudásra építve;

Or. en

Módosítás 707
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) tanácsadás a Bizottság számára az 
adatmegosztással kapcsolatos szerződéses 
megállapodásokra, jogokra és 
felelősségekre vonatkozóan a 
tagállamoknak nyújtott útmutatással 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 708
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
27 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes nemzeti hatóságok e 
rendelet szerinti együttműködésének 
megkönnyítése kapacitásépítés és 
információcsere révén, különösen az 
adatmegosztási szolgáltatók bejelentési 
eljárására, valamint az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásba 
vételére és nyomon követésére vonatkozó 
hatékony információcsere módszereinek 
kidolgozásával.

e) az illetékes nemzeti hatóságok, a 
Bizottság és más európai és nemzetközi 
szervek e rendelet szerinti 
együttműködésének megkönnyítése 
kapacitásépítés és információcsere révén, 
különösen az adatmegosztási szolgáltatók 
bejelentési eljárására, valamint az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásba 
vételére és nyomon követésére vonatkozó 
hatékony információcsere módszereinek 
kidolgozásával.

Or. en

Módosítás 709
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes nemzeti hatóságok e 
rendelet szerinti együttműködésének 
megkönnyítése kapacitásépítés és 
információcsere révén, különösen az 
adatmegosztási szolgáltatók bejelentési 
eljárására, valamint az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásba 
vételére és nyomon követésére vonatkozó 
hatékony információcsere módszereinek 
kidolgozásával.

e) az illetékes nemzeti hatóságok és 
adott esetben az európai és nemzetközi 
szervek e rendelet szerinti 
együttműködésének megkönnyítése 
kapacitásépítés és információcsere révén, 
különösen az adatmegosztási szolgáltatók 
bejelentési eljárására, valamint az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásba 
vételére és nyomon követésére vonatkozó 
hatékony információcsere módszereinek 
kidolgozásával.

Or. en

Módosítás 710
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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27 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes nemzeti hatóságok e 
rendelet szerinti együttműködésének 
megkönnyítése kapacitásépítés és 
információcsere révén, különösen az 
adatmegosztási szolgáltatók bejelentési 
eljárására, valamint az elismert 
adataltruista szervezetek nyilvántartásba 
vételére és nyomon követésére vonatkozó 
hatékony információcsere módszereinek 
kidolgozásával.

e) az illetékes nemzeti hatóságok e 
rendelet szerinti együttműködésének 
megkönnyítése kapacitásépítés és 
információcsere révén, különösen az 
adatmegosztási szolgáltatók bejelentési 
eljárására, valamint az engedélyezett 
adataltruista szervezetek nyilvántartásba 
vételére és nyomon követésére vonatkozó 
hatékony információcsere módszereinek 
kidolgozásával.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 711
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) tanácsadás a Bizottság számára 
adatvédelmi kérdésekben és a személyes 
adatok feldolgozásával kapcsolatos olyan 
következetes gyakorlatok kialakítását 
illetően, amelyek nem tartoznak az 
Európai Adatinnovációs Testületre 
ruházott hatáskörökbe.

Or. en

Módosítás 712
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

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

ea) a tagállamok együttműködésének 
megkönnyítése a tagállamok által a 
31. cikkel összhangban megállapított, 
szankciókra vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatban, valamint az e szankciók 
Unió-szerte történő harmonizálására 
vonatkozó ajánlások kiadása.

Or. en

Indokolás

A szankciók harmonizálása vagy akár egy európai szankciórendszer létrehozása megelőzné a 
közös piac széttöredezettségét és a rendszerrel való visszaélést azokban az országokban, 
amelyek indokolatlanul alacsony mértékű szankciókat határoznak meg.

Módosítás 713
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
27 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) tanácsadás a Bizottság számára az 
5. cikk (9) bekezdésében említett 
végrehajtási jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó döntés során;

Or. en

Módosítás 714
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
27 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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eb) segítségnyújtás a Bizottság 
számára a kétoldalú, plurilaterális vagy 
multilaterális szinten harmadik 
országokkal folytatott megbeszélések 
során, amelyek célja a nem személyes 
adatok szabályozási környezetének 
globális szinten történő javítása, beleértve 
a szabványosítást is;

Or. en

Módosítás 715
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.
(2) A Bizottság 5. cikk (11) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól 
[…]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 5. cikk (11) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
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minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról.
(6) Az 5. cikk (11) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 716
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az 5. cikk (11) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő három hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 

(6) Az 5. cikk (11) bekezdése 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő három hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
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tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam három hónappal 
meghosszabbodik.

hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 717
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. 
cikkét kell alkalmazni.

(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkét kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

E rendelet jellege és potenciálisan jelentős hatása megköveteli, hogy a javasolt tanácsadó 
bizottsági eljárást vizsgálóbizottsági eljárás váltsa fel.

Módosítás 718
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adatok további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató vagy az adott 
esetben az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet köteles meghozni minden 
észszerű technikai, jogi és szervezési 

(1) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adatok további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató vagy az adott 
esetben az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet köteles meghozni minden 
észszerű technikai, jogi és szervezési 



AM\1230127HU.docx 109/122 PE692.584v01-00

HU

intézkedést az Unióban tárolt nem 
személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megakadályozása 
érdekében, amennyiben az említett 
továbbítás vagy hozzáférés ellentétes 
lenne az uniós joggal vagy az érintett 
tagállam jogával, kivéve, ha az átadás 
vagy a hozzáférés összhangban áll a (2) 
vagy (3) bekezdéssel.

intézkedést az Unióban tárolt nem 
személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megtiltása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 719
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adatok további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató vagy az adott 
esetben az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet köteles meghozni minden 
észszerű technikai, jogi és szervezési 
intézkedést az Unióban tárolt nem 
személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megakadályozása 
érdekében, amennyiben az említett 
továbbítás vagy hozzáférés ellentétes lenne 
az uniós joggal vagy az érintett tagállam 
jogával, kivéve, ha az átadás vagy a 
hozzáférés összhangban áll a (2) vagy (3) 
bekezdéssel.

(1) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adatok további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató vagy az adott 
esetben az engedélyezett adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet köteles meghozni minden 
észszerű technikai, jogi és szervezési 
intézkedést az Unióban tárolt nem 
személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megakadályozása 
érdekében, amennyiben az említett 
továbbítás vagy hozzáférés ellentétes lenne 
az uniós joggal vagy az érintett tagállam 
jogával, kivéve, ha az átadás vagy a 
hozzáférés összhangban áll a (2) vagy (3) 
bekezdéssel.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.
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Módosítás 720
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adatok további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató vagy az adott 
esetben az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet köteles meghozni minden 
észszerű technikai, jogi és szervezési 
intézkedést az Unióban tárolt nem 
személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megakadályozása 
érdekében, amennyiben az említett 
továbbítás vagy hozzáférés ellentétes lenne 
az uniós joggal vagy az érintett tagállam 
jogával, kivéve, ha az átadás vagy a 
hozzáférés összhangban áll a (2) vagy (3) 
bekezdéssel.

(1) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adatok további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató vagy az adott 
esetben az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet köteles meghozni minden 
észszerű technikai, jogi és szervezési 
intézkedést az Unióban tárolt nem 
személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megakadályozása 
érdekében, amennyiben az említett 
továbbítás vagy hozzáférés ellentétes lenne 
az uniós joggal vagy az érintett tagállam 
jogával, a (2) vagy (3) bekezdés sérelme 
nélkül.

Or. en

Módosítás 721
Elena Lizzi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adatok további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató vagy az adott 
esetben az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet köteles meghozni minden 
észszerű technikai, jogi és szervezési 

(1) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adatok további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató vagy az adott 
esetben az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezet köteles meghozni minden 
észszerű technikai, jogi és szervezési 
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intézkedést az Unióban tárolt nem 
személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megakadályozása 
érdekében, amennyiben az említett 
továbbítás vagy hozzáférés ellentétes lenne 
az uniós joggal vagy az érintett tagállam 
jogával, kivéve, ha az átadás vagy a 
hozzáférés összhangban áll a (2) vagy (3) 
bekezdéssel.

intézkedést az Unióban tárolt érzékeny 
nem személyes adatok továbbításának vagy 
azokhoz a hozzáférés megakadályozása 
érdekében, amennyiben az említett 
továbbítás vagy hozzáférés ellentétes lenne 
az uniós joggal vagy az érintett tagállam 
jogával, amely tiltja az ilyen átadást vagy 
a hozzáférést.

Or. en

Módosítás 722
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely bírósági ítélet és egy 
harmadik ország közigazgatási 
hatóságának olyan határozata, amely 
közszférabeli szervet, olyan természetes 
vagy jogi személyt, akinek az adatok 
további felhasználására a 2. fejezet alapján 
jogot biztosítottak, adatmegosztási 
szolgáltatót vagy az elismert adataltruista 
szervezetek nyilvántartásába felvett 
szervezetet arra kötelez, hogy az e rendelet 
hatálya alá tartozó nem személyes adatokat 
az Unióban továbbítson vagy azokhoz 
hozzáférést biztosítson az Unióban, csak 
akkor ismerhető el vagy hajtható végre 
bármilyen módon, ha annak alapja a 
megkereső harmadik ország és az Unió 
között hatályos nemzetközi megállapodás, 
például kölcsönös jogsegélyről szóló 
szerződés, vagy a megkereső harmadik 
ország és egy tagállam között [e rendelet 
hatálybalépése] előtt megkötött ilyen 
megállapodás.

(2) Bármely bírósági ítélet és egy 
harmadik ország közigazgatási 
hatóságának olyan határozata, amely 
közszférabeli szervet, olyan természetes 
vagy jogi személyt, akinek az adatok 
további felhasználására a 2. fejezet alapján 
jogot biztosítottak, adatközvetítőt vagy az 
engedélyezett adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezetet arra 
kötelez, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó nem személyes adatokat az 
Unióban továbbítson vagy azokhoz 
hozzáférést biztosítson az Unióban, csak 
akkor ismerhető el vagy hajtható végre 
bármilyen módon, ha annak alapja a 
megkereső harmadik ország és az Unió 
között hatályos nemzetközi megállapodás, 
például kölcsönös jogsegélyről szóló 
szerződés, vagy a megkereső harmadik 
ország és egy tagállam között [e rendelet 
hatálybalépése] előtt megkötött ilyen 
megállapodás.

Or. en
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Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 723
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy közszférabeli 
szervezet, az a természetes vagy jogi 
személy, akinek az adatok további 
felhasználására a 2. fejezet alapján jogot 
biztosítottak, az adatmegosztási szolgáltató 
vagy az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet a bíróság 
vagy egy harmadik ország közigazgatási 
hatósága Unióban tárolt nem személyes 
adatok továbbítására vagy azokhoz való 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
határozatának címzettje, és az említett 
határozat betartása azt kockáztathatja, hogy 
a címzett az uniós jogot vagy az érintett 
tagállam jogát megsérti, az említett 
adatoknak az adott harmadik országbeli 
hatósághoz történő továbbítására vagy 
azokhoz a hozzáférés biztosítására csak az 
alábbiak szerint kerülhet sor:

(3) Ilyen nemzetközi megállapodás 
hiányában amennyiben egy közszférabeli 
szervezet, az a természetes vagy jogi 
személy, akinek az adatok további 
felhasználására a 2. fejezet alapján jogot 
biztosítottak, az adatmegosztási szolgáltató 
vagy az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet a bíróság 
vagy egy harmadik ország közigazgatási 
hatósága Unióban tárolt nem személyes 
adatok továbbítására vagy azokhoz való 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
határozatának címzettje, és az említett 
határozat betartása azt kockáztathatja, hogy 
a címzett az uniós jogot vagy az érintett 
tagállam jogát megsérti, az említett 
adatoknak az adott harmadik országbeli 
hatósághoz történő továbbítására vagy 
azokhoz a hozzáférés biztosítására csak az 
alábbiak szerint kerülhet sor:

Or. en

Indokolás

A kölcsönös jogsegélyről szóló szerződésekben előirányzott eljárások alkalmazását a 
kormányzati hozzáférési kérelmek esetében is általánossá kell tenni, biztosítva az érintett felek 
alapvető jogainak védelmét.

Módosítás 724
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy közszférabeli 
szervezet, az a természetes vagy jogi 
személy, akinek az adatok további 
felhasználására a 2. fejezet alapján jogot 
biztosítottak, az adatmegosztási szolgáltató 
vagy az elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet a bíróság 
vagy egy harmadik ország közigazgatási 
hatósága Unióban tárolt nem személyes 
adatok továbbítására vagy azokhoz való 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
határozatának címzettje, és az említett 
határozat betartása azt kockáztathatja, hogy 
a címzett az uniós jogot vagy az érintett 
tagállam jogát megsérti, az említett 
adatoknak az adott harmadik országbeli 
hatósághoz történő továbbítására vagy 
azokhoz a hozzáférés biztosítására csak az 
alábbiak szerint kerülhet sor:

(3) Amennyiben egy közszférabeli 
szervezet, az a természetes vagy jogi 
személy, akinek az adatok további 
felhasználására a 2. fejezet alapján jogot 
biztosítottak, az adatközvetítő vagy az 
engedélyezett adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet a bíróság 
vagy egy harmadik ország közigazgatási 
hatósága Unióban tárolt nem személyes 
adatok továbbítására vagy azokhoz való 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
határozatának címzettje, és az említett 
határozat betartása azt kockáztathatja, hogy 
a címzett az uniós jogot vagy az érintett 
tagállam jogát megsérti, az említett 
adatoknak az adott harmadik országbeli 
hatósághoz történő továbbítására vagy 
azokhoz a hozzáférés biztosítására csak az 
alábbiak szerint kerülhet sor:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 725
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozat címzettje kikéri az érintett 
illetékes szervezetek vagy hatóságok 
véleményét e rendelet alapján annak 
megállapítása érdekében, hogy ezek a 
feltételek teljesülnek-e.

A határozat címzettje kikérheti az érintett 
illetékes szervezetek vagy hatóságok 
véleményét e rendelet alapján annak 
megállapítása érdekében, hogy ezek a 
feltételek teljesülnek-e. Az érintett illetékes 
hatóságok az Európai Adatinnovációs 
Testület keretében információkat 
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cserélnek a nemzetközi hozzáférési 
kérelmekről.

Or. en

Módosítás 726
Dace Melbārde
az ECR képviselőcsoport nevében
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozat címzettje kikéri az érintett 
illetékes szervezetek vagy hatóságok 
véleményét e rendelet alapján annak 
megállapítása érdekében, hogy ezek a 
feltételek teljesülnek-e.

A határozat címzettje kikérheti az érintett 
illetékes szervezetek vagy hatóságok 
véleményét e rendelet alapján annak 
megállapítása érdekében, hogy ezek a 
feltételek teljesülnek-e.

Or. en

Módosítás 727
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a (2) vagy a (3) bekezdés 
feltételei teljesülnek, a közszférabeli szerv, 
az a természetes vagy jogi személy, akinek 
az adat további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, esettől függően 
az adatmegosztási szolgáltató vagy az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet a 
megkeresés észszerű értelmezése alapján 
megadja a kérelemre válaszként a 
megengedett minimális adatmennyiséget.

(4) Ha a (2) vagy a (3) bekezdés 
feltételei teljesülnek, a közszférabeli szerv, 
az a természetes vagy jogi személy, akinek 
az adat további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, esettől függően 
az adatmegosztási szolgáltató vagy az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet a 
megkeresés észszerű értelmezése alapján 
megadja a kérelemre válaszként a nem 
személyes adatok megengedett minimális 
mennyiségét.
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Or. en

Módosítás 728
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a (2) vagy a (3) bekezdés 
feltételei teljesülnek, a közszférabeli szerv, 
az a természetes vagy jogi személy, akinek 
az adat további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, esettől függően 
az adatmegosztási szolgáltató vagy az 
elismert adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet a 
megkeresés észszerű értelmezése alapján 
megadja a kérelemre válaszként a 
megengedett minimális adatmennyiséget.

(4) Ha a (2) vagy a (3) bekezdés 
feltételei teljesülnek, a közszférabeli szerv, 
az a természetes vagy jogi személy, akinek 
az adat további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, esettől függően 
az adatmegosztási szolgáltató vagy az 
engedélyezett adataltruista szervezetek 
nyilvántartásába felvett szervezet a 
megkeresés észszerű értelmezése alapján 
megadja a kérelemre válaszként a 
megengedett minimális adatmennyiséget.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 729
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adat további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató és az 
adataltruista szervezet tájékoztatja az 
adattulajdonost a harmadik országbeli 
közigazgatási hatóság az adatokhoz való 

(5) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adat további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató és az 
adataltruista szervezet tájékoztatja az 
érintettet vagy az adattulajdonost a 
harmadik országbeli közigazgatási hatóság 
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hozzáférés iránti kérésének fennállásáról, 
kivéve azokat az eseteket, amikor a 
kérelem bűnüldözési célokat szolgál, és 
mindaddig, amíg ez a bűnüldözési 
tevékenység hatékonyságának megőrzése 
érdekében szükséges.

az adatokhoz való hozzáférés iránti 
kérésének fennállásáról, mielőtt teljesítené 
a kérést, kivéve azokat az eseteket, amikor 
a kérelem bűnüldözési célokat szolgál, és 
mindaddig, amíg ez a bűnüldözési 
tevékenység hatékonyságának megőrzése 
érdekében szükséges.

Or. en

Módosítás 730
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adat további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató és az 
adataltruista szervezet tájékoztatja az 
adattulajdonost a harmadik országbeli 
közigazgatási hatóság az adatokhoz való 
hozzáférés iránti kérésének fennállásáról, 
kivéve azokat az eseteket, amikor a 
kérelem bűnüldözési célokat szolgál, és 
mindaddig, amíg ez a bűnüldözési 
tevékenység hatékonyságának megőrzése 
érdekében szükséges.

(5) A közszférabeli szerv, az a 
természetes vagy jogi személy, akinek az 
adat további felhasználására a 2. fejezet 
alapján jogot biztosítottak, az 
adatmegosztási szolgáltató és az önkéntes 
közérdekű adatmegosztást biztosító 
szervezet tájékoztatja az adattulajdonost a 
harmadik országbeli közigazgatási hatóság 
az adatokhoz való hozzáférés iránti 
kérésének fennállásáról, kivéve azokat az 
eseteket, amikor a kérelem bűnüldözési 
célokat szolgál, és mindaddig, amíg ez a 
bűnüldözési tevékenység hatékonyságának 
megőrzése érdekében szükséges.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 731
Miapetra Kumpula-Natri
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
ezek végrehajtására. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok e szabályokról és 
intézkedésekről [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapja] -ig tájékoztatják a Bizottságot, 
és haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot az e szabályokat érintő minden 
későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
ezek végrehajtására. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok e szabályokról és 
intézkedésekről [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapja] -ig tájékoztatják a Bizottságot, 
és haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot az e szabályokat érintő minden 
későbbi módosításról. Az adataltruizmusra 
vonatkozó rendelkezéseket megsértő 
személyeket a tagállamok pénzügyi 
szankciókkal sújthatják.

Or. en

Módosítás 732
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
ezek végrehajtására. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok e szabályokról és 
intézkedésekről [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapja] -ig tájékoztatják a Bizottságot, 
és haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot az e szabályokat érintő minden 
későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
ezek végrehajtására. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
szankciórendszer az Európai 
Adatinnovációs Testület ajánlásain 
alapul. A tagállamok e szabályokról és 
intézkedésekről [e rendelet alkalmazásának 
kezdőnapja] -ig tájékoztatják a Bizottságot, 
és haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot az e szabályokat érintő minden 
későbbi módosításról.



PE692.584v01-00 118/122 AM\1230127HU.docx

HU

Or. en

Indokolás

A szankciók harmonizálása megelőzné a közös piac széttöredezettségét és a rendszerrel való 
visszaélést azokban az országokban, amelyek indokolatlanul alacsony mértékű szankciókat 
határoznak meg.

Módosítás 733
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
ezek végrehajtására. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok e szabályokról és 
intézkedésekről [e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapja] -ig 
tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
az e szabályokat érintő minden későbbi 
módosításról.

A Bizottság 2021. december 31-ig 
végrehajtási jogi aktust fogad el, 
amelyben kidolgozza az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó szankciók 
közös rendszerét, kiegészítve az általános 
adatvédelmi rendelet és más 
alkalmazandó jogi aktusok rendelkezéseit. 
A végrehajtási jogi aktust a 29. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Erre az intézkedésre a legkedvezőbb fórum kiválasztásának elkerülése és a harmonizáció 
biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás 734
Antonio Tajani, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello, Massimiliano 
Salini

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

A Bizottság leghamarabb [négy évvel a 
rendelet alkalmazásának időpontját 
követően]-án/-én elvégzi e rendelet 
értékelését, és a főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. A tagállamok 
megküldik az e jelentés elkészítéséhez 
szükséges információkat a Bizottságnak.

A Bizottság leghamarabb [két évvel a 
rendelet alkalmazásának időpontját 
követően]-án/-én elvégzi e rendelet 
értékelését, és a főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint 
valamennyi egyéb érintett érdekelt félnek. 
A tagállamok, az adatközvetítők, az ipari 
szervezetek és az összes többi érintett 
érdekelt fél megküldik az e jelentés 
elkészítéséhez szükséges információkat a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A hatékony digitális egységes piac kellő időben történő megvalósítása érdekében is elvárjuk 
az adatkormányzási rendelet gyors végrehajtását. A rendelet további javítása érdekében – ha 
és amennyiben szükséges – a későbbi felülvizsgálati folyamatba (visszacsatolási 
mechanizmus) és a rendszeres jelentések közzétételébe közvetlenül be kell vonni az ipari 
szervezeteket és a vállalkozásokat is, mivel ezek elsődleges érdekelt felek.

Módosítás 735
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság leghamarabb [négy évvel a 
rendelet alkalmazásának időpontját 
követően]-án/-én elvégzi e rendelet 
értékelését, és a főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. A tagállamok 
megküldik az e jelentés elkészítéséhez 
szükséges információkat a Bizottságnak.

A Bizottság leghamarabb [két évvel a 
rendelet alkalmazásának időpontját 
követően]-án/-én elvégzi e rendelet 
értékelését, és a főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, az adatvédelmi 
hatóságoknak és az Európai Adatvédelmi 
Testületnek. A tagállamok megküldik az e 
jelentés elkészítéséhez szükséges 
információkat a Bizottságnak.
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Or. en

Módosítás 736
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság leghamarabb [négy évvel a 
rendelet alkalmazásának időpontját 
követően]-án/-én elvégzi e rendelet 
értékelését, és a főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. A tagállamok 
megküldik az e jelentés elkészítéséhez 
szükséges információkat a Bizottságnak.

A Bizottság leghamarabb [három évvel a 
rendelet alkalmazásának időpontját 
követően]-án/-én elvégzi e rendelet 
értékelését, és a főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. A tagállamok 
megküldik az e jelentés elkészítéséhez 
szükséges információkat a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a meglévő jogszabállyal és a bejelentett kezdeményezésekkel való kölcsönhatásra, 
a felülvizsgálatnak korábban fel kell tárnia a javítási és összehangolási lehetőségeket.

Módosítás 737
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
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság leghamarabb [négy évvel a 
rendelet alkalmazásának időpontját 
követően]-án/-én elvégzi e rendelet 
értékelését, és a főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. A tagállamok 
megküldik az e jelentés elkészítéséhez 

A Bizottság leghamarabb [két évvel a 
rendelet alkalmazásának időpontját 
követően]-án/-én elvégzi e rendelet 
értékelését, és a főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. A tagállamok 
megküldik az e jelentés elkészítéséhez 
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szükséges információkat a Bizottságnak. szükséges információkat a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 738
Damian Boeselager
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálybalépésének napján a 
9. cikk (1) bekezdésében előírt 
adatmegosztási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteknek legkésőbb [dátum – a 
rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 2 év]-ig eleget kell tenniük a III. 
fejezetben meghatározott 
kötelezettségeknek.

Az e rendelet hatálybalépésének napján a 
9. cikk (1) bekezdésében előírt 
adatmegosztási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteknek legkésőbb [dátum – a 
rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 6 hónap]-ig eleget kell tenniük a 
III. fejezetben meghatározott 
kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

A versengő piac és az egyenlő versenyfeltételek fenntartása érdekében a nyilvánosság ezen 
ügyirat iránti érdeklődését tekintve túlságosan hosszú a 2 éves határidő.

Módosítás 739
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet [12 hónappal a 
hatálybalépését követően]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet [24 hónappal a 
hatálybalépését követően]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Or. en
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