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Módosítás 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

(1) Az illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

Or. en

Módosítás 2619
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

(1) Az 51. cikk szerint az illetékes 
felügyelő hatóság hatáskörrel rendelkezik 
arra, hogy:

Or. en

Módosítás 2620
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a személyesadat-feldolgozást szabályozó 
rendelkezések állítólagos megsértése 
esetén értesítse az adatkezelőt vagy az 
adatfeldolgozót, és szükség esetén felhívja 
az adatkezelőt vagy -feldolgozót a 
rendelkezés megsértésének orvoslására, 

a) a személyesadat-feldolgozást szabályozó 
rendelkezések állítólagos megsértése 
esetén értesítse az adatkezelőt vagy az 
adatfeldolgozót, és szükség esetén felhívja 
az adatkezelőt vagy -feldolgozót a 
rendelkezés megsértésének orvoslására, 
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különös esetben pedig az érintettek 
védelmének javítására;

különös esetben pedig az érintettek 
védelmének javítására, vagy szükség 
esetén arra kötelezze az adatkezelőt, hogy 
közölje a személyes adatok megsértését az 
érintettel;

Or. en

Módosítás 2621
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítsa a 34. cikk szerinti előzetes 
engedélyezéssel és előzetes konzultációval 
való összhangot;

d) biztosítsa a 34. cikk szerinti előzetes 
konzultációval való összhangot;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2622
Alexander Alvaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a 39. cikk szerint tanúsítsa az 
adatkezelőket és -feldolgozókat;

Or. en

Módosítás 2623
Dimitrios Droutsas
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a 39. cikk szerint tanúsítsa az 
adatkezelőket és -feldolgozókat;

Or. en

Módosítás 2624
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) tájékoztassa az adatkezelőt és/vagy -
feldolgozót a határozattal szemben 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) lefolytassa a személyes adatok 
védelmével kapcsolatos ellenőrzéseket 
vagy végrehajtsa az ellenőrzési terveket.

Or. es
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Módosítás 2626
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi felügyelő hatóság vizsgálati 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

Valamennyi felügyelő hatóság vizsgálati 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy előzetes 
értesítés nélkül:

Or. en

Indokolás

A adatkezelők és -feldolgozók előzetes értesítés nélküli vizsgálatára vonatkozó hatáskörnek 
erősítenie kell a felügyelő hatóság szerepét.

Módosítás 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi felügyelő hatóság vizsgálati 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

Az illetékes felügyelő hatóság vizsgálati 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

Or. en

Módosítás 2628
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi felügyelő hatóság vizsgálati Az 51. cikk szerint az illetékes felügyelő 
hatóság vizsgálati hatáskörrel rendelkezik 
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hatáskörrel rendelkezik arra, hogy: arra, hogy:

Or. en

Módosítás 2629
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelőtől vagy -feldolgozótól a 
feladatainak teljesítéséhez szükséges 
valamennyi személyes adatba és 
információba betekintést nyerjen;

a) az adatkezelőtől vagy -feldolgozótól a 
feladatainak teljesítéséhez szükséges 
valamennyi személyes adatba, 
dokumentumba és információba 
betekintést nyerjen;

Or. en

Módosítás 2630
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatkezelő vagy -feldolgozó bármely 
helyiségébe belépjen, beleértve minden 
adatfeldolgozó eszközhöz és módhoz való 
hozzáférést, amennyiben alapos indokok 
alapján feltételezhető, hogy ott e rendelet 
megsértésével járó tevékenység zajlik.

b) az adatkezelő vagy -feldolgozó bármely 
helyiségébe belépjen, beleértve minden 
adatfeldolgozó eszközhöz és módhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Indokolás

A törlés nélkül az adatkezelők kibújhatnának a helyszíni ellenőrzés alól olyan módon, hogy 
kétségbe vonnák az „alapos indokok” meglétét. Ilyen esetben ellenőrzésre csak bírósági 
határozat alapján kerülhetne sor, és időközben a bizonyítékokat megsemmisíthetnék. 
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Módosítás 2631
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatkezelő vagy -feldolgozó bármely 
helyiségébe belépjen, beleértve minden 
adatfeldolgozó eszközhöz és módhoz való 
hozzáférést, amennyiben alapos indokok 
alapján feltételezhető, hogy ott e rendelet 
megsértésével járó tevékenység zajlik.

b) az adatkezelő vagy -feldolgozó bármely 
helyiségébe belépjen, beleértve minden 
adatfeldolgozó eszközhöz és módhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 2632
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 74. cikk 
(4) bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

(3) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 75. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően.

Or. hu

Módosítás 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

(3) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 74. cikk 
(4) bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

(3) Az illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 74. cikk 
(4) bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 2634
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felhívja 
az igazságszolgáltatási hatóságok figyelmét 
e rendelet megsértésére, és részt vegyen a 
bírósági eljárásokban, különösen a 74. cikk 
(4) bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

(3) Az 51. cikk szerint az illetékes 
felügyelő hatóság hatáskörrel rendelkezik 
arra, hogy felhívja az igazságszolgáltatási 
hatóságok figyelmét e rendelet 
megsértésére, és részt vegyen a bírósági 
eljárásokban, különösen a 74. cikk (4) 
bekezdésének és a 75. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi felügyelő hatóság 
jogkörrel rendelkezik arra, hogy 
szankciókat alkalmazzon a közigazgatási 
szabálysértésekkel szemben, különösen a 

(4) Az illetékes felügyelő hatóság jogkörrel 
rendelkezik arra, hogy szankciókat 
alkalmazzon a közigazgatási 
szabálysértésekkel szemben, különösen a 
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79. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
esetekben.

79. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
esetekben.

Or. en

Módosítás 2636
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi felügyelő hatóság 
jogkörrel rendelkezik arra, hogy 
szankciókat alkalmazzon a közigazgatási 
szabálysértésekkel szemben, különösen a 
79. cikk (4), (5) és (6) bekezdése szerinti 
esetekben.

(4) Az 51. cikk szerint az illetékes 
felügyelő hatóság jogkörrel rendelkezik 
arra, hogy szankciókat alkalmazzon a 
közigazgatási szabálysértésekkel szemben, 
különösen a 79. cikk (4), (5) és (6) 
bekezdése szerinti esetekben.

Or. en

Módosítás 2637
Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A felügyelő hatóság megjutalmazza 
azt az informátort, aki állítólagos 
jogellenes adatfeldolgozásról információt 
szolgáltat, mely jutalom összege a kapott 
információk alapján lefolytatott vizsgálat 
eredményeképpen a (4) bekezdés 
értelmében kiszabott bírság húsz 
százaléka. A kifizetésre vonatkozó 
eljárások megvédik az informátor 
személyazonosságát a nyilvánosságra 
hozataltól, és rendelkeznek arról, hogy a 
kifizetés anonim informátorok részére 
történjen.
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Or. en

Módosítás 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi felügyelő hatóságnak éves 
jelentést kell készítenie a tevékenységéről. 
A jelentést a nemzeti parlamentnek kell 
benyújtani és elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság, a Bizottság és az Európai 
Adatvédelmi Testület számára.

Valamennyi felügyelő hatóságnak éves 
jelentést kell készítenie a tevékenységéről. 
A jelentést a saját parlamentnek és/vagy a 
nemzeti jogszabályok által kijelölt egyéb 
hatóságoknak kell benyújtani és 
elérhetővé kell tenni a nyilvánosság, a 
Bizottság és az Európai Adatvédelmi 
Testület számára.

Or. es

Módosítás 2639
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi felügyelő hatóságnak éves 
jelentést kell készítenie a tevékenységéről. 
A jelentést a nemzeti parlamentnek kell 
benyújtani és elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság, a Bizottság és az Európai 
Adatvédelmi Testület számára.

Valamennyi felügyelő hatóságnak legalább 
kétévente jelentést kell készítenie a 
tevékenységéről. A jelentést a nemzeti 
parlamentnek kell benyújtani és elérhetővé 
kell tenni a nyilvánosság, a Bizottság és az 
Európai Adatvédelmi Testület számára.

Or. en

Módosítás 2640
Dimitrios Droutsas
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Rendeletre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54a. cikk
Fő hatóság

(1) Amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységével összefüggésben kerül sor, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó egynél 
több tagállamban telepedett le, vagy a 
feldolgozási tevékenység során több 
tagállamban illetőséggel rendelkező 
személyek személyes adatainak 
feldolgozására kerül sor, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó tekintetében az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
szerinti felügyelő hatóság jár el egyetlen 
kapcsolattartóként.
(2) A fő hatóság biztosítja a koordinációt 
az (1) bekezdés szerinti az adatkezelővel 
vagy -feldolgozóval szembeni felügyeleti 
eljárások bármely szakaszában részt vevő 
hatóságokkal. E célból különösen minden 
lényeges információt megad és konzultál 
más hatóságokkal azelőtt, hogy az (1) 
bekezdés szerinti adatkezelővel vagy -
feldolgozóval szemben joghatás 
kiváltására szolgáló intézkedést fogadna 
el.
(3) Ha az adatkezelő az Unióban nem 
letelepedett, és az e rendelet hatálya alá 
tartozó adatfeldolgozási műveletek 
különböző tagállamok lakosait érintik, az 
érintett tagállamok felügyelő hatóságai 
jelölik ki az adatkezelő vagy -feldolgozó 
tekintetében egyetlen kapcsolattartóként 
működő felügyelő hatóságot.

Or. en
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Módosítás 2641
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54a. cikk
Fő hatóság és koherencia
(1) A következő eljárást kell alkalmazni, 
amennyiben a személyes adatok 
feldolgozása során az érintett azt állítja, 
hogy megsértették az e rendelet által 
elismert jogait, vagy a 46. cikk értelmében 
e rendelet következetes alkalmazását kell 
biztosítani:
a) Ha egy érintett részt vesz: az érintett 
számára az illetékes felügyelő hatóság a 
fő hatóság.
b) Ha egyetlen érintett sem vesz részt: 
amennyiben a személyes adatok 
feldolgozására az Unióban létrehozott 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
tevékenységeivel összefüggésben kerül 
sor, és az adatkezelő vagy -feldolgozó 
egynél több tagállamban telepedett le, 
illetve amennyiben több tagállam 
lakosainak személyes adatait dolgozzák 
fel, az adatkezelő vagy -feldolgozó fő 
szervezete szerinti felügyelő hatóság 
működik egyetlen kapcsolattartóként az 
adatkezelő vagy -feldolgozó számára, és ez 
a felügyelő hatóság lesz a fő hatóság.
(2) A fő hatóság gondoskodik a 
koordinációról más érintett felügyelő 
hatóságokkal a felügyeleti eljárás 
valamennyi szakaszában. A fő hatóság e 
célból továbbít minden lényeges 
információt és konzultál a többi érintett 
felügyelő hatósággal, mielőtt jogi 
következményekkel járó intézkedéseket 
hozna. A fő hatóság a lehető 
legmesszebbmenőkig figyelembe veszi az 
érintett felügyelő hatóságok véleményeit. 
A fő hatóságnak a Bizottságot is be kell 
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vonnia a felügyeleti eljárás minden 
szakaszába.
Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóságok a fő hatóság irányítása mellett, 
a Bizottsággal együtt, négy héten belül 
közös megoldást találnak, ezt a megoldást 
anélkül is alkalmazni kell, hogy az 
Európai Adatvédelmi Testületnek ezzel az 
üggyel foglalkoznia kellene. Az 
érintettnek, az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak rendelkezésére áll az e 
rendeletben ismertetett, vagy minden más 
általános hatályú jogorvoslat.
Az ügyet az Európai Adatvédelmi Testület 
elé terjesztik, amennyiben az érintett 
felügyelő hatóságok a fő hatóság 
irányítása mellett, a Bizottsággal együtt 
négy héten belül nem találnak közös 
megoldást. A fő hatóság ehhez megteszi az 
e rendelet szerinti megfelelő lépéseket.
(3) Amennyiben az Európai Adatvédelmi 
Testület a Bizottsággal együtt nyolc héten 
belül közös megoldást talál, ezt a 
megoldást kell alkalmazni. Az érintettnek, 
az adatkezelőnek vagy -feldolgozónak 
rendelkezésére áll az e rendeletben 
ismertetett, vagy minden más általános 
hatályú jogorvoslat.
Amennyiben az Európai Adatvédelmi 
Testület a Bizottsággal együtt nyolc héten 
belül nem talál közös megoldást, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, illetve 
arra kötelezik, hogy további négy héten 
belül felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
keretében megoldásra tegyen javaslatot az 
Európai Adatvédelmi Testület 
állásfoglalásának figyelembevételével. 
Amennyiben a Bizottság ennek nem tesz 
eleget, akkor az e rendeletben ismertetett 
vagy minden más általános hatályú 
jogorvoslat valamennyi érintett fél 
rendelkezésére áll, beleértve a jogalkotót 
is, ez különösen érvényes az érintettre és 
az adatkezelőre vagy -feldolgozóra.
(4) Ha a Parlament vagy a Tanács a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
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szemben a vonatkozó eljárás szerint 
tartalmi kifogást emel, a Bizottságnak a 
vonatkozó eljárás szerint jogalkotási 
kezdeményezést tesz. Minden érintett fél 
rendelkezésére áll az e rendeletben 
ismertetett vagy minden más általános 
hatályú jogorvoslat, ez különösen 
érvényes az érintettre és az adatkezelőre 
vagy -feldolgozóra.

Or. de

Módosítás 2642
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54a. cikk
Fő hatóság

(1) Amennyiben valamely egynél több 
tagállamban letelepedett adatkezelő vagy -
feldolgozó tevékenysége keretében végzett 
személyesadat-feldolgozásra vonatkozó 
panaszra, vizsgálatra vagy egyéb 
felügyeleti tevékenységre kerül sor, vagy a 
feldolgozás egynél több tagállamban 
letelepedett lakosokat érint, az érintett 
felügyelő hatóságok bármilyen eljárás 
megindítása előtt tájékoztatják a többi 
érintett felügyelő hatóságot. Az érintett 
felügyelő hatóságok bármelyike kiegészítő 
információt és az 55. és 56. cikk 
értelmében a tájékoztató hatósággal való 
együttműködést kérhet, vagy a (3) 
bekezdésben foglaltak szerint kérheti 
valamennyi érintett felügyelő hatóság 
összehangolt fellépését.
(2) Az érintett felügyelő hatóság, mielőtt 
intézkedne a panasszal, vizsgálattal vagy 
más felügyeleti tevékenységgel 
kapcsolatos eljárás lezárásáról és mielőtt 
az adatkezelőre, -feldolgozóra vagy az 
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érintettekre nézve jogi következmények 
jönnének létre, elküld a többi felügyelő 
hatóságnak egy intézkedéstervezetet vagy 
más vonatkozó információkat, többek 
között a tények összefoglalását és egy jogi 
véleményt.
(3) Amennyiben egy érintett felügyelő 
hatóság valamennyi érintett felügyelő 
hatóság összehangolt fellépését kéri, 
annak a tagállamnak a felügyelő 
hatósága, amelyben az adatkezelő vagy -
feldolgozó fő szervezete található, fő 
hatóságként és az érintett felügyelő 
hatóságok nevében jár el, ezek 
egyetértésével az ellenőrzési eljárások 
bármely szakaszában.
E célból különösen intézkedéstervezetet 
kell küldenie az érintett felügyelő 
hatóságok számára.
(4) Ha valamelyik érintett felügyelő 
hatóság az intézkedéstervezet benyújtását 
követő három héten belül elutasítja azt, az 
ügyet az 58. cikkel összhangban az 
Európai Adatvédelmi Testület 
részvételével kell kezelni.
(5) Amennyiben egyik felügyelő hatóság 
részéről sem érkezik elutasítás, 
valamennyi érintett felügyelő hatóság 
elfogadja a javasolt intézkedést, és azt 
nemzeti szinten végrehajtják.
(6) Ha a fő hatóság az egy vagy több 
érintett hatóság kérelmét követő egy 
hónapon belül nem jár el, az érintett 
hatóságok jogosultak átmeneti 
intézkedéseket hozni, és az ügyet az 58. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően az Európai Adatvédelmi 
Testület elé terjesztik. 

Or. es

Indokolás

A módosítás egy döntéshozatali eljárásra tesz javaslatot, amelyet a felügyelő hatóságok a 
tagállamuk polgáraitól érkező panaszokkal kapcsolatos valamennyi ügyben alkalmazhatnak. 
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Adott esetben egy fő hatóság által képviselt összehangolt fellépéshez lehet folyamodni, és a 
különböző hatóságok közötti véleményeltéréseket az Európai Adatvédelmi Testület révén kell 
megoldani. Mindez lehetővé teszi az eljárás gyakorlati alkalmazását a panasz benyújtását 
követően.

Módosítás 2643
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés, 
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
a feldolgozási műveletek várhatóan több 
tagállamban letelepedett érintettre is 
kiterjednek.

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes konzultáció és vizsgálat 
folytatására vonatkozó kérelmek, valamint 
az ügyek megindításáról és a későbbi 
fejleményekről való haladéktalan 
tájékoztatás, amennyiben a feldolgozási 
műveletek várhatóan több tagállamban 
letelepedett érintettre is kiterjednek.

Or. en

Indokolás

A törlés a 34. cikk módosításának következménye.

Módosítás 2644
Axel Voss

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

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés, 
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
a feldolgozási műveletek várhatóan több 
tagállamban letelepedett érintettre is 
kiterjednek.

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés, 
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
a feldolgozási műveletek várhatóan több 
tagállamban letelepedett érintettre is 
kiterjednek. Az 51. cikk (2) bekezdése 
szerinti fő felügyelő hatóság biztosítja a 
koordinációt az érintett hatóságok között, 
és az adatkezelő vagy -feldolgozó 
tekintetében központi kapcsolattartóként 
jár el.

Or. en

Módosítás 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
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intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés, 
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
a feldolgozási műveletek várhatóan több 
tagállamban letelepedett érintettre is 
kiterjednek.

intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes konzultáció és vizsgálat 
folytatására vonatkozó kérelmek, valamint 
az ügyek megindításáról és a későbbi 
fejleményekről való haladéktalan 
tájékoztatás, amennyiben a feldolgozási 
műveletek várhatóan több tagállamban 
letelepedett érintettre nézve is hátrányos 
joghatásokkal járnak.

Or. en

Módosítás 2646
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés, 
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
a feldolgozási műveletek várhatóan több 
tagállamban letelepedett érintettre is 
kiterjednek.

(1) A felügyelő hatóságok kölcsönösen 
releváns információkat és segítséget 
nyújtanak egymásnak e rendelet 
következetes végrehajtása és alkalmazása 
érdekében, valamint az egymással való 
hatékony együttműködést célzó 
intézkedéseket vezetnek be. A kölcsönös 
segítségnyújtás elsősorban az 
információkérést és az olyan felügyeleti 
intézkedéseket foglalja magában, mint 
például az előzetes engedélyezés, 
konzultáció és vizsgálat folytatására 
vonatkozó kérelmek, valamint az ügyek 
megindításáról és a későbbi fejleményekről 
való haladéktalan tájékoztatás, amennyiben 
az adatkezelő vagy -feldolgozó több 
tagállamban letelepedett, vagy 
amennyiben a feldolgozási műveletek 
várhatóan több tagállamban letelepedett 
érintettre is kiterjednek. Az 54a. cikkben 
meghatározott fő hatóság biztosítja a 
koordinációt az érintett felügyelő 
hatóságok között, és az adatkezelő vagy -
feldolgozó tekintetében egyetlen 
kapcsolattartóként jár el.
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Or. en

Módosítás 2647
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében. 
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozási 
műveletek megszüntetését vagy tilalmát 
foganatosító végrehajtási intézkedésekre

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében.

Or. en

Módosítás 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében. 
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozási 
műveletek megszüntetését vagy tilalmát 

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében. 
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétesnek bizonyult 
adatfeldolgozási műveletek megszüntetését 
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foganatosító végrehajtási intézkedésekre vagy tilalmát foganatosító végrehajtási 
intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított egy 
hónapon belüli megválaszolása érdekében. 
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozási 
műveletek megszüntetését vagy tilalmát 
foganatosító végrehajtási intézkedésekre

(2) Minden felügyelő hatóság megteszi az 
összes szükséges intézkedést a valamely 
másik felügyelő hatóságtól érkezett 
megkeresés haladéktalan és legkésőbb a 
megkeresés beérkezésétől számított tizenöt 
napon belüli megválaszolása érdekében. 
Az ilyen intézkedések kiterjedhetnek 
különösen a releváns információk 
továbbítására a vizsgálat során, illetve az e 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozási 
műveletek megszüntetését vagy tilalmát 
foganatosító végrehajtási intézkedésekre

Or. es

Módosítás 2650
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az 55. cikk (4) bekezdésének hatálya 
alá tartozó esetekben a segítségnyújtási 
kérelem alapján megvalósítandó 
intézkedés elfogadhatósága a megkereső 
hatóság jogához igazodik; a 
segítségnyújtás végrehajtásának 
jogszerűsége a megkeresett hatóság 
jogához igazodik. 
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Or. de

Módosítás 2651
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóságok elektronikus 
úton, a lehető legrövidebb időn belül, 
egységes formanyomtatvány használatával 
bocsátják rendelkezésre a más felügyelő 
hatóságok által kért információt.

(6) A felügyelő hatóságok elektronikus 
úton, a (2) bekezdésben szabályozott 
határidő keretében a lehető legrövidebb 
időn belül, egységes formanyomtatvány 
használatával bocsátják rendelkezésre a 
más felügyelő hatóságok által kért 
információt. Mind a kérelem benyújtása, 
mind az információ elektronikus úton 
történő rendelkezésre bocsátása a Belső 
Piaci Információs Rendszer használatával 
történik.

Or. de

Módosítás 2652
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kölcsönös segítségnyújtás iránti 
kérelem nyomán megtett intézkedések 
térítésmentesek. 

(7) A kölcsönös segítségnyújtás iránti 
kérelem nyomán megtett intézkedések a 
megkereső felügyelő hatóság részére 
térítésmentesek.

Or. de

Módosítás 2653
Axel Voss
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Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben valamely felügyelő 
hatóság a másik felügyelő hatóság 
megkeresésétől számított egy hónapon 
belül nem intézkedik, a megkereső 
felügyelő hatóság az 51. cikk (1) bekezdése 
értelmében ideiglenes intézkedést hozhat a 
saját tagállama területén, és az ügyet az 57. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően az Európai Adatvédelmi 
Testület elé terjeszti.

(8) Amennyiben valamely felügyelő 
hatóság a (2) bekezdésben említett 
határidő leteltétől számított egy hónapon 
belül nem intézkedik a másik felügyelő 
hatóság megkeresésére, a megkereső 
felügyelő hatóság az 51. cikk (1) bekezdése 
értelmében ideiglenes intézkedést hozhat a 
saját tagállama területén, és az ügyet az 57. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően az Európai Adatvédelmi 
Testület elé terjeszti. Amennyiben nincs 
lehetőség végleges intézkedésre, mivel a 
segítségnyújtás még nem fejeződött be, a 
megkereső felügyelő hatóság az 53. cikk 
alapján a saját tagállamának területén 
ideiglenes intézkedéseket tehet.

Or. de

Módosítás 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben valamely felügyelő 
hatóság a másik felügyelő hatóság 
megkeresésétől számított egy hónapon 
belül nem intézkedik, a megkereső 
felügyelő hatóság az 51. cikk (1) bekezdése 
értelmében ideiglenes intézkedést hozhat a 
saját tagállama területén, és az ügyet az 57. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően az Európai Adatvédelmi 
Testület elé terjeszti.

(8) Amennyiben valamely felügyelő 
hatóság a másik felügyelő hatóság 
megkeresésétől számított tizenöt napon 
belül nem intézkedik, a megkereső 
felügyelő hatóság az 51. cikk (1) bekezdése 
értelmében ideiglenes intézkedést hozhat a 
saját tagállama területén, és az ügyet az 57. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően az Európai Adatvédelmi 
Testület elé terjeszti.

Or. es



PE506.170v02-00 24/188 AM\929533HU.doc

HU

Módosítás 2655
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság meghatározhatja az e 
cikk szerinti kölcsönös segítségnyújtás 
formátumát és eljárásait és a felügyelő 
hatóságok közötti, valamint a felügyelő 
hatóságok és az Európai Adatvédelmi 
Testület közötti elektronikus úton történő 
információcserére vonatkozó szabályokat, 
továbbá különösen a (6) bekezdésben 
említett egységes formanyomtatványokat. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 87. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 2656
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság meghatározhatja az e 
cikk szerinti kölcsönös segítségnyújtás 
formátumát és eljárásait és a felügyelő 
hatóságok közötti, valamint a felügyelő 
hatóságok és az Európai Adatvédelmi 
Testület közötti elektronikus úton történő 
információcserére vonatkozó szabályokat, 
továbbá különösen a (6) bekezdésben 
említett egységes formanyomtatványokat. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 87. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
meghatározza az e cikk szerinti kölcsönös 
segítségnyújtás formátumát és eljárásait és 
a felügyelő hatóságok közötti, valamint a 
felügyelő hatóságok és az Európai 
Adatvédelmi Testület közötti elektronikus 
úton történő információcserére vonatkozó 
szabályokat, továbbá különösen a (6) 
bekezdésben említett egységes 
formanyomtatványokat.
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Or. en

Indokolás

A végrehajtási aktusokat egységesen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal felváltó 
horizontális módosítás, amelynek célja az Európai Parlament teljes körű bevonása a 
döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2657
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság meghatározhatja az e cikk 
szerinti kölcsönös segítségnyújtás 
formátumát és eljárásait és a felügyelő 
hatóságok közötti, valamint a felügyelő 
hatóságok és az Európai Adatvédelmi 
Testület közötti elektronikus úton történő 
információcserére vonatkozó szabályokat, 
továbbá különösen a (6) bekezdésben 
említett egységes formanyomtatványokat. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 87. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

(10) Az Európai Adatvédelmi Testület 
meghatározhatja az e cikk szerinti 
kölcsönös segítségnyújtás formátumát és 
eljárásait és a felügyelő hatóságok közötti, 
valamint a felügyelő hatóságok és az 
Európai Adatvédelmi Testület közötti 
elektronikus úton történő 
információcserére vonatkozó szabályokat, 
továbbá különösen a (6) bekezdésben 
említett egységes formanyomtatványokat.

Or. en

Módosítás 2658
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek valószínűleg több tagállambeli 
érintettre hatnak ki, mindegyik szóban 
forgó tagállam felügyelő hatósága részt 

(2) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek valószínűleg több tagállambeli 
érintettre hatnak ki, mindegyik szóban 
forgó tagállam felügyelő hatósága részt 
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vehet – az esettől függően – a közös 
vizsgálati feladatokban, vagy a közös 
műveletekben. Az illetékes felügyelő 
hatóság felkéri az összes említett tagállam 
felügyelő hatóságát, hogy vegyenek részt 
az adott közös vizsgálati feladatokban, 
vagy a közös műveletekben, valamint 
haladéktalanul válaszoljanak a felügyelő 
hatóság műveletekben való részvételre 
irányuló megkeresésére.

vehet – az esettől függően – a közös 
vizsgálati feladatokban, vagy a közös 
műveletekben. Az illetékes felügyelő 
hatóság haladéktalanul válaszol a felügyelő 
hatóság műveletekben való részvételre 
irányuló megkeresésére.

Or. en

Módosítás 2659
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek valószínűleg több tagállambeli 
érintettre hatnak ki, mindegyik szóban 
forgó tagállam felügyelő hatósága részt 
vehet – az esettől függően – a közös 
vizsgálati feladatokban, vagy a közös 
műveletekben. Az illetékes felügyelő 
hatóság felkéri az összes említett tagállam 
felügyelő hatóságát, hogy vegyenek részt 
az adott közös vizsgálati feladatokban, 
vagy a közös műveletekben, valamint 
haladéktalanul válaszoljanak a felügyelő 
hatóság műveletekben való részvételre 
irányuló megkeresésére.

(2) Amennyiben az adatkezelő vagy -
feldolgozó több tagállamban letelepedett, 
vagy amennyiben az adatfeldolgozási 
műveletek valószínűleg több tagállambeli 
érintettre hatnak ki, mindegyik szóban 
forgó tagállam felügyelő hatósága részt 
vehet – az esettől függően – a közös 
vizsgálati feladatokban, vagy a közös 
műveletekben. Az 54a. cikkben 
meghatározott fő hatóság felkéri az összes 
említett tagállam felügyelő hatóságát, hogy 
vegyenek részt az adott közös vizsgálati 
feladatokban, vagy a közös műveletekben, 
valamint haladéktalanul válaszoljanak a 
felügyelő hatóság műveletekben való 
részvételre irányuló megkeresésére. A fő 
hatóság az adatkezelő vagy -feldolgozó 
tekintetében egyetlen kapcsolattartóként 
jár el.

Or. en
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Módosítás 2660
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóságok meghatározzák a 
konkrét együttműködési cselekmények 
gyakorlati szempontjait.

(4) A felügyelő hatóságok eljárási 
szabályzatukban meghatározzák a konkrét 
együttműködési cselekmények gyakorlati 
szempontjait. Az eljárási szabályzatokat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a felügyelő hatóság egy 
hónapon belül nem tesz eleget a (2) 
cikkben meghatározott kötelezettségének, a 
többi felügyelő hatóság az 51. cikk (1) 
bekezdése értelmében ideiglenes 
intézkedést hozhat a tagállamának 
területén.

(5) Amennyiben a felügyelő hatóság 
tizenöt napon belül nem tesz eleget a (2) 
cikkben meghatározott kötelezettségének, a 
többi felügyelő hatóság az 51. cikk (1) 
bekezdése értelmében ideiglenes 
intézkedést hozhat a tagállamának 
területén.

Or. es

Módosítás 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően a felügyelő 
hatóság értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testületet és a Bizottságot az intézkedés 
tervezetéről.

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
illetékes hatóság általi elfogadását 
megelőzően ez az illetékes felügyelő 
hatóság értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testületet és a Bizottságot az intézkedés 
tervezetéről.

Or. en

Módosítás 2663
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően a felügyelő 
hatóság értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testületet és a Bizottságot az intézkedés 
tervezetéről.

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően a felügyelő 
hatóság értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedés tervezetéről.

Or. en

Módosítás 2664
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
elfogadását megelőzően a felügyelő 
hatóság értesíti az Európai Adatvédelmi 
Testületet és a Bizottságot az intézkedés 
tervezetéről.

(1) A (2) bekezdés szerinti intézkedés 
illetékes hatóság általi elfogadását 
megelőzően ez a felügyelő hatóság értesíti 
az Európai Adatvédelmi Testületet és a 
Bizottságot az intézkedés tervezetéről.
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Or. en

Módosítás 2665
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan feldolgozási tevékenységekre 
vonatkozik, amelyek termékek és 
szolgáltatások más tagállamok érintettjei 
részére történő nyújtásához, vagy 
viselkedésük nyomon követéséhez 
kapcsolódnak; vagy

a) olyan személyesadat-feldolgozási 
tevékenységekre vonatkozik, amelyek – a 
3. cikk (2) bekezdésével összhangban – 
kifejezetten más tagállamok érintettjeit 
célzó termékek és szolgáltatások 
nyújtásához kapcsolódnak, és az 
adatkezelő nem jelölt ki uniós képviselőt; 
vagy

Or. en

Módosítás 2666
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan feldolgozási tevékenységekre 
vonatkozik, amelyek termékek és 
szolgáltatások más tagállamok érintettjei 
részére történő nyújtásához, vagy 
viselkedésük nyomon követéséhez 
kapcsolódnak; vagy

a) olyan személyesadat-feldolgozási 
tevékenységekre vonatkozik, amelyek 
termékek és szolgáltatások más tagállamok 
érintettjei részére történő nyújtásához 
kapcsolódnak, és az Unión kívüli 
adatkezelő vagy -feldolgozó nem nevez 
meg az Unió területén tevékenykedő 
képviselőt;

Or. en

Indokolás

Átvétel – némi változtatással – az ITRE bizottság véleményéből.
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Módosítás 2667
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 34. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes 
konzultáció hatálya alatt álló feldolgozási 
műveletek jegyzékének elfogadására 
irányul; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 2668
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 43. cikk értelmében vett kötelező erejű 
vállalati szabályok jóváhagyására irányul.

f) a 38b. cikk értelmében vett kötelező 
erejű vállalati szabályok jóváhagyására 
irányul.

Or. en

Módosítás 2669
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) engedélyezi a kutatási célból történő 
adatfeldolgozást a 81. cikk (3) 
bekezdésével és/vagy a 83. cikk (3) 
bekezdésével összhangban.
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Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2670
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha a felügyelő hatóság nem nyújtja be a (2) 
bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét.

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha a felügyelő hatóság nem nyújtja be a (2) 
bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét, vagy ha az illetékes 
felügyelő hatóság nem ért egyet a fő 
hatóság által javasolt 
intézkedéstervezettel.

Or. en

Módosítás 2671
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha a felügyelő hatóság nem nyújtja be a (2) 

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha az illetékes hatóság nem nyújtja be a (2) 
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bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét.

bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2672
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha a felügyelő hatóság nem nyújtja be a (2) 
bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét.

(3) Bármely felügyelő hatóság vagy az 
Európai Adatvédelmi Testület kérheti 
bármely ügy egységességi mechanizmus 
keretében való kezelését, különösen akkor, 
ha a felügyelő hatóság nem nyújtja be a (2) 
bekezdés szerinti intézkedéstervezetet, 
vagy nem teljesíti az 55. cikk értelmében a 
kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó 
kötelezettségét, vagy az 56. cikk 
értelmében a közös műveletekre vonatkozó 
kötelezettségét, vagy amennyiben az 
érintett felügyelő hatóság – az 54a. 
cikkben foglaltak szerint – elutasítja egy 
másik érintett felügyelő hatóság vagy a fő 
hatóság által javasolt intézkedéstervezetet.

Or. es

Indokolás

Összhangban a javasolt (új) 54a. cikkel.
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Módosítás 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet helyes és következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság kérheti bármely ügy 
egységességi mechanizmus keretében való 
kezelését.

(4) E rendelet helyes és következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság bármely ügy kapcsán saját 
nevében eljárva kérheti, valamely érintett 
kérésére pedig kéri az ügy egységességi 
mechanizmus keretében való kezelését.

Or. en

Indokolás

Ha olyan következetlenségek tapasztalhatók a rendelet alkalmazásával kapcsolatban, amelyek 
fenyegetést jelentenek a harmonizált végrehajtásra és hatással vannak adott érintettekre, 
ezeknek az érintetteknek biztosítani kell azt a jogot, hogy aggályaikat az egységességi 
mechanizmus keretében előterjesszék.

Módosítás 2674
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet helyes és következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság kérheti bármely ügy 
egységességi mechanizmus keretében való 
kezelését.

(4) E rendelet helyes és következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottság bármely ügy kapcsán saját 
nevében eljárva kérheti, valamely érintett 
kérésére pedig kéri az ügy egységességi 
mechanizmus keretében való kezelését.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.
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Módosítás 2675
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elnöke elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével azonnal 
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
tagjait és a Bizottságot a beérkezett 
vonatkozó információkról. Az Európai 
Adatvédelmi Testület elnöke szükség 
esetén gondoskodik a vonatkozó 
információk fordításáról.

(6) Az Európai Adatvédelmi Testület 
elnöke elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével 
indokolatlan késedelem nélkül értesíti az 
Európai Adatvédelmi Testület tagjait és a 
Bizottságot a beérkezett vonatkozó 
információkról. Az Európai Adatvédelmi 
Testület elnöke szükség esetén 
gondoskodik a vonatkozó információk 
fordításáról.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
vonatkozó információk (5) bekezdés 
szerinti megküldését követő egy héten 
belül tagjai egyszerű többségével 
meghozott saját kezdeményezésre vagy 
valamely felügyelő hatóság vagy a 
Bizottság kérésére véleményezi az ügyet. 
A véleményt az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többségével 
kell elfogadni egy hónapon belül. Az 
Európai Adatvédelmi Testület elnöke 

(7) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
vonatkozó információk (5) bekezdés 
szerinti megküldését követő egy héten 
belül tagjai egyszerű többségével 
meghozott saját kezdeményezésre vagy a 
Bizottság kérésére véleményezi az ügyet. 
A véleményt az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többségével 
kell elfogadni egy hónapon belül. Az 
Európai Adatvédelmi Testület elnöke 
haladéktalanul értesíti a véleményről – az 



AM\929533HU.doc 35/188 PE506.170v02-00

HU

haladéktalanul értesíti a véleményről – az 
esettől függően – az (1) és (3) bekezdésben 
említett felügyelő hatóságot, a Bizottságot 
és az 51. cikk szerint illetékes felügyelő 
hatóságot, és nyilvánosságra hozza azt.

esettől függően – az (1) és (3) bekezdésben 
említett felügyelő hatóságot, a Bizottságot 
és az 51. cikk szerint illetékes felügyelő 
hatóságot, és nyilvánosságra hozza azt.

Or. es

Módosítás 2677
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
vonatkozó információk (5) bekezdés 
szerinti megküldését követő egy héten 
belül tagjai egyszerű többségével 
meghozott saját kezdeményezésre vagy 
valamely felügyelő hatóság vagy a 
Bizottság kérésére véleményezi az ügyet. 
A véleményt az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többségével 
kell elfogadni egy hónapon belül. Az 
Európai Adatvédelmi Testület elnöke 
haladéktalanul értesíti a véleményről – az 
esettől függően – az (1) és (3) bekezdésben 
említett felügyelő hatóságot, a Bizottságot 
és az 51. cikk szerint illetékes felügyelő 
hatóságot, és nyilvánosságra hozza azt.

(7) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
vonatkozó információk (5) bekezdés 
szerinti megküldését követő két héten belül 
tagjai egyszerű többségével meghozott 
saját kezdeményezésre vagy valamely 
felügyelő hatóság vagy a Bizottság 
kérésére véleményezi az ügyet. A 
véleményt az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többségével 
kell elfogadni hat héten belül. Az Európai 
Adatvédelmi Testület elnöke 
haladéktalanul értesíti a véleményről – az 
esettől függően – az (1) és (3) bekezdésben 
említett felügyelő hatóságot, a Bizottságot 
és az 51. cikk szerint illetékes felügyelő 
hatóságot, és nyilvánosságra hozza azt.

Or. en

Módosítás 2678
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Adatvédelmi Testület a (7) Az Európai Adatvédelmi Testület a 
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vonatkozó információk (5) bekezdés 
szerinti megküldését követő egy héten 
belül tagjai egyszerű többségével 
meghozott saját kezdeményezésre vagy 
valamely felügyelő hatóság vagy a 
Bizottság kérésére véleményezi az ügyet. 
A véleményt az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többségével 
kell elfogadni egy hónapon belül. Az 
Európai Adatvédelmi Testület elnöke 
haladéktalanul értesíti a véleményről – az 
esettől függően – az (1) és (3) bekezdésben 
említett felügyelő hatóságot, a Bizottságot 
és az 51. cikk szerint illetékes felügyelő 
hatóságot, és nyilvánosságra hozza azt.

vonatkozó információk (5) bekezdés 
szerinti megküldését követő két héten belül 
tagjai egyszerű többségével meghozott 
saját kezdeményezésre vagy valamely 
felügyelő hatóság vagy a Bizottság 
kérésére véleményezi az ügyet. A 
véleményt az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többségével 
kell elfogadni két hónapon belül. Az 
Európai Adatvédelmi Testület elnöke 
haladéktalanul értesíti a véleményről – az 
esettől függően – az (1) és (3) bekezdésben 
említett felügyelő hatóságot, a Bizottságot 
és az 51. cikk szerint illetékes felügyelő 
hatóságokat, és nyilvánosságra hozza azt.

Or. en

Módosítás 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés szerinti, és az 51. cikk 
szerint illetékes felügyelő hatóság 
figyelembe veszi az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét, és az Európai 
Adatvédelmi Testület elnökének 
tájékoztatása vagy a vélemény beérkezését 
követő két héten belül, elektronikus úton, 
egységes formanyomtatvány segítségével 
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökét és a Bizottságot az 
intézkedéstervezet fenntartásáról vagy 
módosításáról, valamint adott esetben 
megküldi a módosított 
intézkedéstervezetet.

(8) Az (1) bekezdésben említett illetékes 
felügyelő hatóság és az 51. cikk szerint 
illetékes felügyelő hatóság figyelembe 
veszi az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményét, és az Európai Adatvédelmi 
Testület elnökének tájékoztatása vagy a 
vélemény beérkezését követő két héten 
belül, elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével értesíti az 
Európai Adatvédelmi Testület elnökét és a 
Bizottságot az intézkedéstervezet 
fenntartásáról vagy módosításáról, 
valamint adott esetben megküldi a 
módosított intézkedéstervezetet.

Or. en
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Módosítás 2680
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés szerinti, és az 51. cikk 
szerint illetékes felügyelő hatóság 
figyelembe veszi az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét, és az Európai 
Adatvédelmi Testület elnökének 
tájékoztatása vagy a vélemény beérkezését 
követő két héten belül, elektronikus úton, 
egységes formanyomtatvány segítségével 
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökét és a Bizottságot az 
intézkedéstervezet fenntartásáról vagy 
módosításáról, valamint adott esetben 
megküldi a módosított 
intézkedéstervezetet.

(8) Az (1) bekezdés szerinti, és az 51. cikk 
(1) bekezdése szerint illetékes felügyelő 
hatóság a lehető legmesszebbmenőkig 
figyelembe veszi az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményeit, és az Európai 
Adatvédelmi Testület elnökének 
tájékoztatása vagy a vélemény beérkezését 
követő két héten belül, elektronikus úton, 
egységes formanyomtatvány segítségével 
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökét és a Bizottságot az 
intézkedéstervezet fenntartásáról vagy 
módosításáról, valamint adott esetben 
megküldi a módosított 
intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 2681
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés szerinti, és az 51. cikk 
szerint illetékes felügyelő hatóság 
figyelembe veszi az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét, és az Európai 
Adatvédelmi Testület elnökének 
tájékoztatása vagy a vélemény beérkezését 
követő két héten belül, elektronikus úton, 
egységes formanyomtatvány segítségével 
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökét és a Bizottságot az 
intézkedéstervezet fenntartásáról vagy 
módosításáról, valamint adott esetben 

(8) Az (1) bekezdésben említett illetékes 
felügyelő hatóság és az 51. cikk szerint 
illetékes felügyelő hatóság figyelembe 
veszi az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményét, és az Európai Adatvédelmi 
Testület elnökének tájékoztatása vagy a 
vélemény beérkezését követő két héten 
belül, elektronikus úton, egységes 
formanyomtatvány segítségével értesíti az 
Európai Adatvédelmi Testület elnökét és a 
Bizottságot az intézkedéstervezet 
fenntartásáról vagy módosításáról, 
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megküldi a módosított 
intézkedéstervezetet.

valamint adott esetben megküldi a 
módosított intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 2682
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés szerinti, és az 51. cikk 
szerint illetékes felügyelő hatóság 
figyelembe veszi az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét, és az Európai 
Adatvédelmi Testület elnökének 
tájékoztatása vagy a vélemény beérkezését 
követő két héten belül, elektronikus úton, 
egységes formanyomtatvány segítségével 
értesíti az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökét és a Bizottságot az 
intézkedéstervezet fenntartásáról vagy 
módosításáról, valamint adott esetben 
megküldi a módosított 
intézkedéstervezetet.

(8) Az (1) bekezdés szerinti felügyelő 
hatóság és az 51. cikk (1) bekezdése 
szerint illetékes felügyelő hatóságok 
figyelembe veszik az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményét, és az Európai 
Adatvédelmi Testület elnökének 
tájékoztatása vagy a vélemény beérkezését 
követő két héten belül, elektronikus úton, 
egységes formanyomtatvány segítségével 
értesítik az Európai Adatvédelmi Testület 
elnökét és a Bizottságot az 
intézkedéstervezet fenntartásáról vagy 
módosításáról, valamint adott esetben 
megküldik a módosított 
intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 2683
Monika Hohlmeier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Amennyiben kötelezettségszegési 
eljárást szándékozik indítani az illetékes 
hatóság tagállama ellen hozott 
intézkedéssel kapcsolatban, a Bizottság 
először lehetőséget biztosít az Európai 
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Adatvédelmi Testületnek a 
véleménynyilvánításra és tájékoztatja az 
eljárás menetéről. A tagállam a 
kötelezettségszegési eljárás minden 
szakaszában lehetőséget biztosít az 
illetékes felügyelő hatóságnak a 
véleménynyilvánításra.

Or. de

Módosítás 2684
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Amennyiben az 54a. cikk szerinti fő 
hatóság nem szándékozik követni az 
Európai Adatvédelmi Testület véleményét, 
erről egy hónapon belül tájékoztatja az 
Európai Adatvédelmi Testületet, és erre 
vonatkozóan indokolással szolgál.

Or. en

Módosítás 2685
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Amennyiben az Európai Adatvédelmi 
Testület még mindig kifogásolja a 
felügyelő hatóság (9) bekezdésben említett 
intézkedését, tájékoztathatja erről a 
Bizottságot és felkérheti, hogy terjesszen a 
fő hatóság elé indokolással ellátott 
ajánlást.

Or. en
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Módosítás 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59. cikk törölve
A Bizottság véleménye
(1) A kérdés 58. cikk szerinti 
felmerülésétől számított tíz héten belül, 
vagy a 61. cikk esetében legkésőbb hat 
héten belül a Bizottság e rendelet helyes 
és következetes alkalmazása érdekében 
véleményt fogadhat el az 58. vagy a 61. 
cikk értelmében felmerült kérdésekkel 
kapcsolatban.
(2) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdés értelmében véleményt fogad el, 
az érintett felügyelő hatóság a lehető 
legkiemeltebb figyelmet fordítja a 
Bizottság véleményére, és értesíti a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet arról, hogy fenntartja vagy 
módosítja-e az intézkedéstervezetet.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt 
időszakban a felügyelő hatóság nem 
fogadhatja el az intézkedéstervezetet.
(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

Or. en

Módosítás 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely ügynek az 58. cikk szerinti 
felmerülésétől számított tíz héten belül, 
illetve – a 61. cikk esetében – legkésőbb 
hat héten belül a Bizottság – e rendelet 
helyes és következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében – véleményt 
fogadhat el az 58. vagy a 61. cikk szerint 
felmerült ügyekben.

törölve

Or. es

Módosítás 2688
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kérdés 58. cikk szerinti 
felmerülésétől számított tíz héten belül, 
vagy a 61. cikk esetében legkésőbb hat 
héten belül a Bizottság e rendelet helyes 
és következetes alkalmazása érdekében 
véleményt fogadhat el az 58. vagy a 61. 
cikk értelmében felmerült kérdésekkel 
kapcsolatban.

törölve

Or. en

Módosítás 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

(2) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdés értelmében véleményt fogad el, 
az érintett felügyelő hatóság a lehető 
legkiemeltebb figyelmet fordítja a 
Bizottság véleményére, és értesíti a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet arról, hogy fenntartja vagy 
módosítja-e az intézkedéstervezetet.

törölve

Or. es

Módosítás 2690
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdés értelmében véleményt fogad el, 
az érintett felügyelő hatóság a lehető 
legkiemeltebb figyelmet fordítja a 
Bizottság véleményére, és értesíti a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet arról, hogy fenntartja vagy 
módosítja-e az intézkedéstervezetet.

törölve

Or. en

Módosítás 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt 
időszakban a felügyelő hatóság nem 
fogadhatja el az intézkedéstervezetet.

törölve
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Or. es

Módosítás 2692
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt 
időszakban a felügyelő hatóság nem 
fogadhatja el az intézkedéstervezetet.

törölve

Or. en

Módosítás 2693
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt 
időszakban a felügyelő hatóság nem 
fogadhatja el az intézkedéstervezetet.

törölve

Or. en

Módosítás 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 

törölve
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Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

Or. es

Módosítás 2695
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 2696
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet.

Or. en
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Indokolás

Nem tűnik sem indokoltnak, sem szükségesnek az a kiegészítő követelmény, miszerint további 
egy hónapig tartsák vissza az intézkedéstervezet elfogadását.

Módosítás 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet.

Or. en

Módosítás 2698
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, az (1) bekezdésben megjelölt 
időn belül indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ebben az esetben az 
intézkedéstervezetet további egy hónapig 
nem lehet elfogadni.

(4) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, egy hónapon belül írásbeli 
indokolás mellett értesíti erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ezt az írásbeli indokolást 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.

Or. en
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Módosítás 2699
Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdés értelmében véleményt fogad el, 
az érintett felügyelő hatóság a lehető 
legkiemeltebb figyelmet fordítja a 
Bizottság véleményére, és értesíti a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet arról, hogy fenntartja vagy 
módosítja-e az intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 2700
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60. cikk törölve
Az intézkedéstervezet felfüggesztése
(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, 
vagy más módon vezet következetlen 
alkalmazáshoz, a Bizottság indokolással 
ellátott határozatban kötelezheti a 
felügyelő hatóságot az intézkedéstervezet 
elfogadásának felfüggesztésére, 
figyelembe véve az Európai Adatvédelmi 
Testületnek az 58. cikk (7) bekezdése vagy 
a 61. cikk (2) bekezdése szerinti 
véleményét, amennyiben az szükségesnek 
tűnik az alábbiak szempontjából:
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a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület ellentmondó 
álláspontjainak összehangolása, 
amennyiben ez még lehetséges; vagy
b) a 62. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti intézkedés elfogadása.
(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
haladhatja meg a 12 hónapot.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt időszakon 
belül a felügyelő hatóság nem fogadhatja 
el az intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 2701
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60. cikk törölve
Az intézkedéstervezet felfüggesztése
(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, 
vagy más módon vezet következetlen 
alkalmazáshoz, a Bizottság indokolással 
ellátott határozatban kötelezheti a 
felügyelő hatóságot az intézkedéstervezet 
elfogadásának felfüggesztésére, 
figyelembe véve az Európai Adatvédelmi 
Testületnek az 58. cikk (7) bekezdése vagy 
a 61. cikk (2) bekezdése szerinti 
véleményét, amennyiben az szükségesnek 
tűnik az alábbiak szempontjából:
a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület ellentmondó 
álláspontjainak összehangolása, 
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amennyiben ez még lehetséges; vagy
b) a 62. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti intézkedés elfogadása.
(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
haladhatja meg a 12 hónapot.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt időszakon 
belül a felügyelő hatóság nem fogadhatja 
el az intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60. cikk törölve
Az intézkedéstervezet felfüggesztése
(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, 
vagy más módon vezet következetlen 
alkalmazáshoz, a Bizottság indokolással 
ellátott határozatban kötelezheti a 
felügyelő hatóságot az intézkedéstervezet 
elfogadásának felfüggesztésére, 
figyelembe véve az Európai Adatvédelmi 
Testületnek az 58. cikk (7) bekezdése vagy 
a 61. cikk (2) bekezdése szerinti 
véleményét, amennyiben az szükségesnek 
tűnik az alábbiak szempontjából:
a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület ellentmondó 
álláspontjainak összehangolása, 
amennyiben ez még lehetséges; vagy
b) a 62. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
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szerinti intézkedés elfogadása.
(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
haladhatja meg a 12 hónapot.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt időszakon 
belül a felügyelő hatóság nem fogadhatja 
el az intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 2703
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60. cikk törölve
Az intézkedéstervezet felfüggesztése
(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, 
vagy más módon vezet következetlen 
alkalmazáshoz, a Bizottság indokolással 
ellátott határozatban kötelezheti a 
felügyelő hatóságot az intézkedéstervezet 
elfogadásának felfüggesztésére, 
figyelembe véve az Európai Adatvédelmi 
Testületnek az 58. cikk (7) bekezdése vagy 
a 61. cikk (2) bekezdése szerinti 
véleményét, amennyiben az szükségesnek 
tűnik az alábbiak szempontjából:
a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület ellentmondó 
álláspontjainak összehangolása, 
amennyiben ez még lehetséges; vagy
b) a 62. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti intézkedés elfogadása.
(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
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haladhatja meg a 12 hónapot.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt időszakon 
belül a felügyelő hatóság nem fogadhatja 
el az intézkedéstervezetet.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy az Európai Bizottságnak jogosultsága legyen az intézkedéstervezet 
felfüggesztésére.

Módosítás 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, 
vagy más módon vezet következetlen 
alkalmazáshoz, a Bizottság indokolással 
ellátott határozatban kötelezheti a 
felügyelő hatóságot az intézkedéstervezet 
elfogadásának felfüggesztésére, 
figyelembe véve az Európai Adatvédelmi 
Testületnek az 58. cikk (7) bekezdése vagy 
a 61. cikk (2) bekezdése szerinti 
véleményét, amennyiben az szükségesnek 
tűnik az alábbiak szempontjából:

törölve

a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület ellentmondó 
álláspontjainak összehangolása, 
amennyiben ez még lehetséges; vagy
b) a 62. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti intézkedés elfogadása.
(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
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haladhatja meg a 12 hónapot.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt időszakon 
belül a felügyelő hatóság nem fogadhatja 
el az intézkedéstervezetet.

Or. es

Módosítás 2705
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, 
vagy más módon vezet következetlen 
alkalmazáshoz, a Bizottság indokolással 
ellátott határozatban kötelezheti a 
felügyelő hatóságot az intézkedéstervezet 
elfogadásának felfüggesztésére, 
figyelembe véve az Európai Adatvédelmi 
Testületnek az 58. cikk (7) bekezdése vagy 
a 61. cikk (2) bekezdése szerinti 
véleményét, amennyiben az szükségesnek 
tűnik az alábbiak szempontjából:

törölve

a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület ellentmondó 
álláspontjainak összehangolása, 
amennyiben ez még lehetséges; vagy
b) a 62. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti intézkedés elfogadása.
(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
haladhatja meg a 12 hónapot.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt időszakon 
belül a felügyelő hatóság nem fogadhatja 
el az intézkedéstervezetet.
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Or. en

Módosítás 2706
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, 
vagy más módon vezet következetlen 
alkalmazáshoz, a Bizottság indokolással 
ellátott határozatban kötelezheti a 
felügyelő hatóságot az intézkedéstervezet 
elfogadásának felfüggesztésére, figyelembe 
véve az Európai Adatvédelmi Testületnek 
az 58. cikk (7) bekezdése vagy a 61. cikk 
(2) bekezdése szerinti véleményét, 
amennyiben az szükségesnek tűnik az 
alábbiak szempontjából:

(1) Az 59. cikk (4) bekezdése szerinti 
értesítést követő egy hónapon belül, 
valamint ha a Bizottság komolyan 
kételkedik abban, hogy az intézkedés e 
rendelet helyes alkalmazását szolgálja, a 
Bizottság indokolással ellátott határozatban 
kötelezheti a felügyelő hatóságot az 
intézkedéstervezet elfogadásának 
felfüggesztésére, figyelembe véve az 
Európai Adatvédelmi Testületnek az 58. 
cikk (7) bekezdése vagy a 61. cikk (2) 
bekezdése szerinti véleményét, 
amennyiben az szükségesnek tűnik az 
alábbiak szempontjából:

Or. de

Módosítás 2707
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület ellentmondó 
álláspontjainak összehangolása, 
amennyiben ez még lehetséges; vagy

a) a felügyelő hatóság és az Európai 
Adatvédelmi Testület nagymértékben 
ellentmondó álláspontjainak 
összehangolása, amennyiben ez még 
lehetséges; vagy

Or. de
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Módosítás 2708
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
haladhatja meg a 12 hónapot.

(2) A Bizottság meghatározza a 
felfüggesztés időtartamát, amely nem 
haladhatja meg a 8 hónapot.

Or. de

Módosítás 2709
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
60 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60a. cikk
A Parlament és a Tanács tájékoztatása

A Bizottság az Európai Adatvédelmi 
Testület elnökének jelentése alapján 
rendszeres időközönként, legalább 
félévente tájékoztatja a Tanácsot és a 
Parlamentet az egységességi eljárás 
keretében kezelt ügyekről, és közzéteszi a 
Bizottság és az Európai Adatvédelmi 
Testület által az e rendelet egységes 
végrehajtásának és alkalmazásának 
biztosítására vonatkozóan levont 
következtetéseket.

Or. de

Módosítás 2710
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot, az érintett adatkezelőt vagy -
feldolgozót és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

Or. en

Módosítás 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az illetékességi körébe tartozó 
érintett védelme érdekében, amennyiben 
fennáll a veszélye annak, hogy valamely 
érintett jogának érvényesítését lényeges 
mértékben korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
egyértelmű adatsértés vagy a cselekvés 
illetékes felügyelő hatóság általi 
indokolatlan elmulasztása miatt lényeges 
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érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

hátrányok merülnek fel, az 58. cikk szerinti 
eljárásoktól eltérően azonnal ideiglenes, 
meghatározott érvényességi idejű 
intézkedéseket fogad el. A felügyelő 
hatóság haladéktalanul értesíti a 
Bizottságot, az illetékes felügyelő 
hatóságot, az Európai Adatvédelmi 
Testületet és az érintett adatkezelőt vagy -
feldolgozót az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

Or. en

Módosítás 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot, az érintett adatkezelőt vagy -
feldolgozót és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

Or. en

Módosítás 2713
Axel Voss
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Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

(1) Kivételes körülmények között, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
megállapítja, hogy sürgős intézkedésre van 
szükség az érintettek védelme érdekében, 
különösen amennyiben fennáll a veszélye 
annak, hogy valamely érintett jogának 
érvényesítését lényeges mértékben 
korlátozza a fennálló állapot 
megváltoztatása, vagy amennyiben 
lényeges hátrányok merülnek fel, vagy más 
okok miatt, az 58. cikk szerinti eljárásoktól 
eltérően azonnal ideiglenes, meghatározott 
érvényességi idejű intézkedéseket fogad el. 
A felügyelő hatóság haladéktalanul értesíti 
a Bizottságot, az Európai Adatvédelmi 
Testületet és az érintett adatkezelőt vagy -
feldolgozót az intézkedésekről és azok 
valamennyi indokáról.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság az (1) 
bekezdés szerint intézkedést hozott és 
megállapítja, hogy sürgősen szükség van 
végleges intézkedések elfogadására, 
sürgős véleményt kérhet az Európai 
Adatvédelmi Testülettől, a vélemény 

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság az (1) 
bekezdés szerint intézkedést hozott, sürgős 
véleményt kér az Európai Adatvédelmi 
Testülettől, a kérelem indokai és a 
végleges intézkedések sürgősségére 
vonatkozó indokok bemutatása mellett.
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indokainak és a végleges intézkedések 
sürgősségére vonatkozó indokok 
bemutatása mellett.

Or. en

Módosítás 2715
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság az (1) 
bekezdés szerint intézkedést hozott és 
megállapítja, hogy sürgősen szükség van 
végleges intézkedések elfogadására, 
sürgős véleményt kérhet az Európai 
Adatvédelmi Testülettől, a vélemény 
indokainak és a végleges intézkedések 
sürgősségére vonatkozó indokok 
bemutatása mellett.

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság az (1) 
bekezdés szerint intézkedést hozott, sürgős 
véleményt kér az Európai Adatvédelmi 
Testülettől, a kérés indokai és a végleges 
intézkedések sürgősségére vonatkozó 
indokok bemutatása mellett.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2716
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
61 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61a. cikk
A Bizottság általi beavatkozás

(1) A kérdés 58. cikk szerinti 
felmerülésétől számított tíz héten belül, 
vagy a 61. cikk esetében legkésőbb hat 
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héten belül a Bizottság e rendelet helyes 
és következetes alkalmazása érdekében 
indokolással ellátott ajánlást fogadhat el 
az 58. vagy a 61. cikk értelmében 
felmerült kérdésekkel kapcsolatban.
(2) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdéssel összhangban indokolással 
ellátott ajánlást fogadott el, az érintett 
felügyelő hatóság a lehető 
legmesszebbmenőkig figyelembe veszi a 
Bizottság ajánlását, és tájékoztatja a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet, hogy intézkedéstervezetét fenn 
kívánja-e tartani, vagy módosítani 
kívánja-e.
(3) Amennyiben az érintett felügyelő 
hatóság nem kívánja követni a Bizottság 
véleményét, egy hónapon belül írásbeli 
indokolás mellett tájékoztatja erről a 
Bizottságot és az Európai Adatvédelmi 
Testületet. Ezt az írásbeli indokolást 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik.
A felügyelő hatóság az eljárás bármely 
szakában visszavonhatja az 
intézkedéstervezetet.

Or. en

Módosítás 2717
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási jogi aktusok Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Or. en

Indokolás

A végrehajtási aktusokat egységesen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal felváltó 
horizontális módosítás, amelynek célja az Európai Parlament teljes körű bevonása a 
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döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2718
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el:

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 86. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következő célból:

Or. en

Indokolás

A végrehajtási aktusokat egységesen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal felváltó 
horizontális módosítás, amelynek célja az Európai Parlament teljes körű bevonása a 
döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2719
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el:

(1) A Bizottság – az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményének kikérését követően 
– végrehajtási aktusokat fogad el:

Or. en

Módosítás 2720
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet helyes alkalmazásáról való 
döntés érdekében, összhangban annak 
céljaival és előírásaival, a felügyelő 
hatóságok által az 58. vagy a 61. cikk 
értelmében közölt olyan kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyek vonatkozásában a 
60. cikk (1) bekezdése szerinti 
indokolással ellátott véleményt fogadtak 
el, vagy olyan kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyek vonatkozásában egy felügyelő 
hatóság nem terjesztett elő 
intézkedéstervezetet és e felügyelő hatóság 
jelezte, hogy nem szándékozik követni a 
Bizottság 59. cikk alapján elfogadott 
véleményét;

törölve

Or. en

Módosítás 2721
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet helyes alkalmazásáról való 
döntés érdekében, összhangban annak 
céljaival és előírásaival, a felügyelő 
hatóságok által az 58. vagy a 61. cikk 
értelmében közölt olyan kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyek vonatkozásában a 
60. cikk (1) bekezdése szerinti 
indokolással ellátott véleményt fogadtak 
el, vagy olyan kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyek vonatkozásában egy felügyelő 
hatóság nem terjesztett elő 
intézkedéstervezetet és e felügyelő hatóság 
jelezte, hogy nem szándékozik követni a 
Bizottság 59. cikk alapján elfogadott 
véleményét;

törölve

Or. en
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Indokolás

Az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet helyes alkalmazásáról való 
döntés érdekében, összhangban annak 
céljaival és előírásaival, a felügyelő 
hatóságok által az 58. vagy a 61. cikk 
értelmében közölt olyan kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyek vonatkozásában a 
60. cikk (1) bekezdése szerinti 
indokolással ellátott véleményt fogadtak 
el, vagy olyan kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyek vonatkozásában egy felügyelő 
hatóság nem terjesztett elő 
intézkedéstervezetet és e felügyelő hatóság 
jelezte, hogy nem szándékozik követni a 
Bizottság 59. cikk alapján elfogadott 
véleményét;

törölve

Or. es

Módosítás 2723
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 59. cikk (1) bekezdésben megjelölt 
határidőn belül annak eldöntésére, hogy 
az 58. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeket 
általánosan érvényesnek tekinti-e;

törölve
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Or. en

Módosítás 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 59. cikk (1) bekezdésben megjelölt 
határidőn belül annak eldöntésére, hogy 
az 58. cikk (2) bekezdésének d) pontja 
szerinti egységes adatvédelmi feltételeket 
általánosan érvényesnek tekinti-e;

törölve

Or. es

Módosítás 2725
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e szakaszban hivatkozott 
egységességi mechanizmus alkalmazása 
formátumának és eljárásainak 
meghatározása érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 2726
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) törölve
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bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási aktusokat egységesen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal felváltó 
horizontális módosítás, amelynek célja az Európai Parlament teljes körű bevonása a 
döntéshozatali folyamatba.

Módosítás 2727
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az 
érintettek érdekeire vonatkozó kellően 
indokolt rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság a 87. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárással összhangban azonnali hatállyal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el. E végrehajtási jogi aktusok 
hatálya nem haladhatja meg a 12 
hónapot.

törölve

Or. en

Módosítás 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az 
érintettek érdekeire vonatkozó kellően 

törölve
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indokolt rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság a 87. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárással összhangban azonnali hatállyal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el. E végrehajtási jogi aktusok 
hatálya nem haladhatja meg a 12 
hónapot.

Or. es

Módosítás 2729
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az 
érintettek érdekeire vonatkozó kellően 
indokolt rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság a 87. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárással összhangban azonnali hatállyal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el. E végrehajtási jogi aktusok 
hatálya nem haladhatja meg a 12 
hónapot.

törölve

Or. en

Módosítás 2730
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában valamely 
tagállam felügyelő hatóságának 
végrehajtható intézkedését minden érintett 
tagállamban végre kell hajtani.

törölve
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Or. en

Módosítás 2731
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely felügyelő 
hatóság az 58. cikk (1)–(5) bekezdésének 
megsértésével nem nyújt be 
intézkedéstervezetet az egységességi 
mechanizmus számára, a felügyelő 
hatóság intézkedése nem tekinthető 
jogerősnek és végrehajthatónak.

törölve

Or. en

Módosítás 2732
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
63 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

63a. cikk
Fellebbezési eljárások

A tagállami és az uniós jogrendszer 
illetékességének sérelme nélkül az 
Európai Adatvédelmi Testület kötelező 
erejű véleményt adhat ki, amennyiben:
a) egy érintett vagy egy adatkezelő e 
rendelet következetlen tagállami 
alkalmazása miatt fellebbezést nyújt be; és
b) az 58–63. cikkben meghatározott 
egységességi mechanizmus nem 
biztosította, hogy az Európai Adatvédelmi 
Testület tagjainak egyszerű többsége 
elfogadjon egy intézkedést. E vélemény 
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kibocsátása előtt az Európai Adatvédelmi 
Testület mérlegel minden, az illetékes 
adatvédelmi hatóság által biztosítható 
lényeges információt, köztük az érdekelt 
felek álláspontját is.

Or. en

Indokolás

E rendelet következetlen tagállami alkalmazása esetére, valamint arra az esetre, ha az 
egységességi mechanizmus nem működik, szükség van fellebbezési eljárásra.

Módosítás 2733
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 66. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja és (2) bekezdése szerinti 
felkéréseinek sérelme nélkül az Európai 
Adatvédelmi Testület feladatköre ellátása 
során senkitől nem kérhet, és nem 
fogadhat el utasítást.

törölve

Or. en

Módosítás 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
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kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére különösen:

kezdeményezésére, vagy a Bizottság, vagy 
más érintettek kérésére különösen:

Or. en

Módosítás 2735
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére különösen:

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére vagy az Európai 
Parlament, a Tanács, illetve a Bizottság 
kérésére különösen:

Or. en

Módosítás 2736
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére különösen:

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére vagy az Európai 
Parlament, a Tanács, illetve a Bizottság 
kérésére különösen:

Or. en



PE506.170v02-00 68/188 AM\929533HU.doc

HU

Módosítás 2737
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
kérésére különösen:

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
biztosítja e rendelet következetes 
alkalmazását. Ennek érdekében az Európai 
Adatvédelmi Testület saját 
kezdeményezésére, vagy a Bizottság, vagy 
más érintettek kérésére különösen:

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2738
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanáccsal látja el a Bizottságot a 
személyes adatok Unión belüli védelmével 
kapcsolatos problémák, köztük e rendelet 
bármely javasolt módosítása tekintetében;

a) tanáccsal látja el az európai 
intézményeket a személyes adatok Unión 
belüli védelmével kapcsolatos problémák, 
köztük az e rendelet bármely javasolt 
módosítása tekintetében;

Or. en

Módosítás 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja 
vagy a Bizottság kérésére megvizsgál 
bármely, e rendelet alkalmazását érintő 
kérdést, valamint e rendelet következetes 
alkalmazásának elősegítése érdekében 
iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált 
módszereket dolgoz ki a felügyelő 
hatóságok számára;

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja, 
a Bizottság vagy más érintett kérésére 
megvizsgál bármely, e rendelet 
alkalmazását érintő kérdést, valamint e 
rendelet következetes alkalmazásának 
elősegítése érdekében iránymutatásokat, 
ajánlásokat és bevált módszereket dolgoz 
ki a felügyelő hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 2740
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja 
vagy a Bizottság kérésére megvizsgál 
bármely, e rendelet alkalmazását érintő 
kérdést, valamint e rendelet következetes 
alkalmazásának elősegítése érdekében 
iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált 
módszereket dolgoz ki a felügyelő 
hatóságok számára;

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja 
vagy az Európai Parlament, a Tanács, 
illetve a Bizottság kérésére megvizsgál 
bármely, e rendelet alkalmazását érintő 
kérdést, valamint e rendelet következetes 
alkalmazásának, többek között a 
végrehajtási hatáskörök gyakorlásának 
elősegítése érdekében iránymutatásokat, 
ajánlásokat és bevált módszereket dolgoz 
ki a felügyelő hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 2741
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) saját kezdeményezésére, valamely tagja b) saját kezdeményezésére, valamely tagja, 
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vagy a Bizottság kérésére megvizsgál 
bármely, e rendelet alkalmazását érintő 
kérdést, valamint e rendelet következetes 
alkalmazásának elősegítése érdekében 
iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált 
módszereket dolgoz ki a felügyelő 
hatóságok számára;

a Bizottság vagy más érintett kérésére 
megvizsgál bármely, e rendelet 
alkalmazását érintő kérdést, valamint e 
rendelet következetes alkalmazásának 
elősegítése érdekében iránymutatásokat, 
ajánlásokat és bevált módszereket dolgoz 
ki a felügyelő hatóságok számára;

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2742
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) véleményezi az 57. cikk szerinti 
egységességi mechanizmus értelmében a 
felügyelő hatóságok határozattervezeteit;

d) véleményezi az 57. és 63a. cikk szerinti 
egységességi mechanizmus értelmében a 
felügyelő hatóságok határozattervezeteit;

Or. en

Módosítás 2743
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) véleményt alkot arról, hogy az 54a. 
cikk (3) bekezdése szerint mely 
hatóságnak kell betöltenie a fő hatóság 
szerepét;

Or. en
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Módosítás 2744
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) véleményt ad a Bizottságnak az e 
rendeleten alapuló, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok és végrehajtási 
aktusok elkészítése során;

Or. en

Módosítás 2745
Louis Michel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) megvizsgálja a hozzá a 38. cikk (3) 
bekezdése szerint előterjesztett eljárási 
szabályzatokat, valamint a létező eljárási 
szabályzatok módosításait és bővítéseit.

Or. en

Módosítás 2746
Sophia in 't Veld

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) segítséget nyújt vagy pereskedik a 
felügyelő hatóság nevében – az adott 
felügyelő hatóság kérésére –, amikor a 
felügyelő hatóság erőforrásai nem 
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elegendőek valamely ügy bíróság előtti 
képviseletéhez;

Or. en

Indokolás

Ez különösen olyan, vállalatok ellen indított ügyekben fontos, amelyek esetében nagy összegű 
bírság kiszabása várható, és ahol az adatvédelmi hatóságok jogi kapacitása ténylegesen nem 
mérhető össze az érintett vállalatéval.

Módosítás 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) javaslatot tesz az uniós tanúsítási 
politika alapjait képező fogalmakra, és 
ellátja e politika nyomon követését és 
végrehajtásuk értékelését, amelynek 
eredményeit továbbítja a Bizottságnak.

Or. es

Módosítás 2748
Carmen Romero López

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) közös eljárásokat hoz létre a személyes 
adatok jogosulatlan feldolgozásával 
kapcsolatos bejelentések befogadására és 
vizsgálatára, a bejelentők megtorlásokkal 
szembeni védelmére és a kérdéses 
információt szolgáltató források kilétének 
bizalmas kezelésére azokban az esetekben, 
amikor az informátorokra lesújthatnak 
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azon harmadik országok törvényei, 
amelyek tiltják a személyes adatok 
jogosulatlan feldolgozásának felfedését. 

Or. es

Indokolás

A módosítás közös eljárások létrehozására tesz javaslatot az informátorok bejelentéseinek 
kezelése és olyan intézkedések meghozatala érdekében, amelyek védik az informátorokat az 
esetleges megtorlásokkal szemben és szükség esetén biztosítják személyazonosságuk 
titkosságát.

Módosítás 2749
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) véleményt ad az uniós szinten 
kidolgozott eljárási szabályzatokról;

Or. en

Módosítás 2750
Sophia in 't Veld

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) Az Európai Adatvédelmi Testület 
átlátható módon működik, és az e rendelet 
alapján kialakítandó előírások, 
vélemények, iránymutatások és más 
dokumentumok kidolgozása során – 
indokolt esetben – konzultál az érdekelt 
felekkel.

Or. en
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Módosítás 2751
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a felügyelő hatóságokkal együtt 
kialakítja az egységes adatvédelmi jelző, 
az „európai adatvédelmi címke” 
odaítéléséért fizetendő fix díjat.

Or. en

Módosítás 2752
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) megállapítja az állítólagos jogellenes 
adatfeldolgozással kapcsolatos 
információk átvételére és vizsgálatára, az 
informátorok retorziók elleni védelmére, 
valamint a kapott információk titkossága 
és az információforrások megóvására 
vonatkozó általános eljárásokat; 
figyelembe véve, hogy az informátorok 
harmadik országok jogszabályai alapján 
büntetőeljárás veszélyének tehetik ki 
magukat, mely jogszabályok adott esetben 
tilthatják a szóban forgó jogellenes 
adatfeldolgozás felfedését.

Or. en

Indokolás

Előírja, hogy az adatvédelmi testület védje a felügyelő hatóságokat titkos jogellenes 
adatfeldolgozási tevékenységről tájékoztató bejelentőket, különösen harmadik országok olyan 
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jogszabályairól való tájékoztatás tekintetében, amelyek az EU-ban jogellenesnek minősülő 
adatközléseket kívánnak engedélyezni. Igen súlyos esetek számos adatvédelmi hatóság 
érintettségét valószínűsítik, ennek megfelelően a kérdés adatvédelmi testületi szintű 
koordinációt és egységességet igényel.

Módosítás 2753
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság tanácsot kér 
az Európai Adatvédelmi Testülettől, az ügy 
sürgősségét figyelembe véve 
meghatározhatja azt a határidőt, amelyen 
belül az Európai Adatvédelmi Testületnek 
tanácsot kell adnia.

(2) Amennyiben az Európai Parlament, a 
Tanács, illetve a Bizottság tanácsot kér az 
Európai Adatvédelmi Testülettől, az ügy 
sürgősségét figyelembe véve 
meghatározhatja azt a határidőt, amelyen 
belül az Európai Adatvédelmi Testületnek 
tanácsot kell adnia.

Or. en

Módosítás 2754
Alexander Alvaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Adott esetben, az Európai 
Adatvédelmi Testület az e cikkben 
meghatározott feladatai ellátása során 
konzultál az érintett felekkel, és 
lehetőséget biztosít számukra, hogy 
méltányos időn belül véleményezzék az 
intézkedéseket. Az Európai Adatvédelmi 
Testület a 72. cikk sérelme nélkül 
nyilvánosságra hozza a konzultációs 
eljárás eredményeit.

Or. en
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Módosítás 2755
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Adott esetben, az Európai 
Adatvédelmi Testület az e cikkben 
meghatározott feladatai ellátása során 
konzultál az érintett felekkel, és 
lehetőséget biztosít számukra, hogy 
méltányos időn belül véleményezzék az 
intézkedéseket. Az Európai Adatvédelmi 
Testület a 72. cikk sérelme nélkül 
nyilvánosságra hozza a konzultációs 
eljárás eredményeit.

Or. en

Módosítás 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Adott esetben, az Európai 
Adatvédelmi Testület az e cikkben 
meghatározott feladatai ellátása során 
konzultál az érintett felekkel, és 
lehetőséget biztosít számukra, hogy 
méltányos időn belül véleményezzék az 
intézkedéseket. Az Európai Adatvédelmi 
Testület a 72. cikk sérelme nélkül 
nyilvánosságra hozza a konzultációs 
eljárás eredményeit.

Or. en
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Módosítás 2757
Axel Voss

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Adott esetben, az Európai 
Adatvédelmi Testület, a 66. cikkben 
meghatározott feladatai ellátása során 
konzultál az érintett felekkel, és 
lehetőséget biztosít számukra, hogy 
méltányos időn belül véleményezzék az 
intézkedéseket. Az Európai Adatvédelmi 
Testület a 72. cikk sérelme nélkül 
nyilvánosságra hozza a konzultációs 
eljárás eredményeit.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2758
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
határozatait tagjainak egyszerű többségével 
hozza.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
határozatait tagjainak egyszerű többségével 
hozza, kivéve, ha eljárási szabályzata 
eltérően rendelkezik.

Or. en

Módosítás 2759
Carmen Romero López
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Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Adatvédelmi Testületben 
megtartott szavazások alkalmával a 
tagállamok felügyelő hatóságainak 
képviselői annyi szavazattal rendelkeznek, 
mint tagállamuk az Európai Unió 
Tanácsában.

Or. es

Módosítás 2760
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ. Az egyik elnökhelyettes az európai 
adatvédelmi biztos, kivéve, ha őt választják 
elnöknek.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ.

Or. hu

Módosítás 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ. Az egyik elnökhelyettes az európai 
adatvédelmi biztos, kivéve, ha őt választják 
elnöknek.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ.
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Or. es

Módosítás 2762
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ. Az egyik elnökhelyettes az európai 
adatvédelmi biztos, kivéve, ha őt választják 
elnöknek.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület tagjai 
közül elnököt és két elnökhelyettest 
választ.

Or. es

Módosítás 2763
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elnök és az elnökhelyettes 
megbízatása 5 évre szól, és megújítható.

(2) Az elnök és az elnökhelyettes 
megbízatása 5 évre szól, és megújítható. 
Felmentésük az Európai Parlament – a 
leadott szavazatok kétharmadával és 
tagjainak többségével hozott – 
határozatával lehetséges.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 2764
Monika Hohlmeier
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Rendeletre irányuló javaslat
70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a. cikk
Szakértők vagy szakértői csoportok

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
létrehozza az érdekelt felek alkotta 
testületet, amely az érdekelt csoportok 
szakértőiből áll. Az elnök tehet javaslatot 
a szóban forgó érdekelt felekre. A 
javaslattétel során az elnök tekintetbe 
veszi az érintettek szervezeteit, a fogyasztói 
csoportokat, valamint a magánszektor és a 
tudományos közösség szakértőit.
(2) A Testület dönt a szakértői csoport 
létrehozásáról és üléseinek 
gyakoriságáról. E döntéseknek a Testület 
belső szabályzatában foglalt 
rendelkezéseken kell alapulniuk. Ezeket a 
szabályokat közzé kell tenni.
(3) A Testület elnöke egyben a szakértői 
csoport elnöke is.
(4) A szakértői csoportnak nem lehetnek 
tagjai a Testület tagjai. A szakértői 
csoport összetétele a Parlament 
megbízatási ideje alatt egy alkalommal, de 
legalább háromévenként változik. A 
szakértői csoport üléseire meghívják az 
Európai Parlament és a bizottsági 
személyzet egy képviselőjét, aki 
közreműködik a szakértői csoport 
munkájában.
(5) A Testület a tevékenységével 
kapcsolatban konzultál a szakértőkkel.

Or. en

Módosítás 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
titkársággal rendelkezik. A titkárságot az 
európai adatvédelmi biztos biztosítja.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
titkársággal rendelkezik. Az Európai 
Adatvédelmi Testületet a Bizottság látja el 
a titkárság feladatainak elvégzéséhez 
szükséges eszközökkel.

Or. es

Módosítás 2766
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
titkársággal rendelkezik. A titkárságot az 
európai adatvédelmi biztos biztosítja.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
titkársággal rendelkezik. A titkárságot a 
Tanács Főtitkársága biztosítja, és a 
titkárság feladatainak az elnök irányítása 
melletti hatékony és független ellátásához 
humán erőforrásokat és pénzügyi 
forrásokat különít el.

Or. es

Módosítás 2767
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Adatvédelmi Testület tagjai, 
elnöke és a Bizottság közötti 
kommunikációért, valamint a más 
intézményekkel és a nyilvánossággal 
folytatott kommunikációért;

b) az Európai Adatvédelmi Testület tagjai, 
a Testület által igénybe vett szakértők 
vagy szakértői csoport, az elnök és a 
Bizottság közötti kommunikációért, 
valamint a más intézményekkel és a 
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nyilvánossággal folytatott 
kommunikációért;

Or. en

Módosítás 2768
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Adatvédelmi Testület 
üléseinek előkészítéséért és nyomon 
követéséért;

e) az Európai Adatvédelmi Testület és a 
bevont szakértők vagy szakértői csoport 
üléseinek előkészítéséért és nyomon 
követéséért;

Or. en

Módosítás 2769
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Adatvédelmi Testület által 
elfogadott vélemények és más szövegek 
előkészítéséért, szövegezéséért és 
közzétételéért.

f) az Európai Adatvédelmi Testület által 
elfogadott vélemények és más szövegek, 
valamint a bevont szakértők vagy 
szakértői csoport dokumentumainak 
előkészítéséért, szövegezéséért és 
közzétételéért.

Or. en

Módosítás 2770
Carmen Romero López

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



AM\929533HU.doc 83/188 PE506.170v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
rendeletre irányuló javaslatot terjeszt elő 
egy olyan független ügynökség 
létrehozása céljából, amely gondoskodik a 
titkárságról és rendelkezik a titkárság 
feladatainak az elnök irányítása melletti 
hatékony és független ellátását biztosító 
humán erőforrások és pénzügyi források 
felett.

Or. es

Módosítás 2771
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
71 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71a. cikk
Jogi Szolgálat

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület jogi 
szolgálattal rendelkezik. A jogi szolgálatot 
az európai adatvédelmi biztos biztosítja.
(2) A jogi szolgálat az elnök irányítása 
alatt jogi segítséget nyújt a felügyelő 
hatóságok és az Európai Adatvédelmi 
Testület részére.
(3) A jogi szolgálat felel különösen:
a) peres eljárás során – valamely 
felügyelő hatóság kérésére – a felügyelő 
hatóságoknak történő segítségnyújtásért;
b) a felügyelő hatóság nevében – az adott 
felügyelő hatóság kérésére, illetve az 
Európai Adatvédelmi Testület vagy a 
Bizottság kérésére a felügyelő hatóság 
egyetértésével – történő perbeli eljárásért, 
amikor a felügyelő hatóság erőforrásai 
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nem elegendőek valamely ügy bíróság 
előtti képviseletéhez;
c) a jogi ismeretek és tapasztalatok 
felügyelő hatóságok közötti cseréjéért;
d) a joghatósággal kapcsolatban 
harmadik országokkal keletkező 
konfliktusok tisztázásáért.

Or. en

Módosítás 2772
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
megbeszélései titkosak.

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület 
megbeszélései szükség esetén titkosak, a 
Testület általános munkájára 
vonatkozóan a lehető legmagasabb szintű 
átláthatóság és nyitottság fenntartása 
mellett. 

Or. en

Módosítás 2773
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Adatvédelmi Testület 
tagjainak, szakértőknek és harmadik felek 
képviselőinek továbbított dokumentumok 
titkosak, kivéve, ha az 1049/2001/EK 
rendelet értelmében biztosítják az e 
dokumentumokhoz való hozzáférést, vagy 

törölve
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az Európai Adatvédelmi Testület 
nyilvánosságra hozza azokat.

Or. en

Módosítás 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál, ha 
megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellentétes e 
rendelettel.

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni a 
lakóhelye szerinti tagállam felügyelő 
hatóságánál, ha megítélése szerint a rá 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása 
ellentétes e rendelettel, vagy ha az ebben 
elismert jogait nem kellően vették 
figyelembe.

Or. es

Módosítás 2775
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál, ha 
megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellentétes e 
rendelettel.

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni a 
lakóhelye szerinti tagállam felügyelő 
hatóságánál, ha megítélése szerint a rá 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása 
ellentétes e rendelettel.

Or. es
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Indokolás

A módosítás egy döntéshozatali eljárásra tesz javaslatot, amelyet a felügyelő hatóságok a 
tagállamuk polgáraitól érkező panaszokkal kapcsolatos valamennyi ügyben alkalmazhatnak. 
Adott esetben egy fő hatóság által képviselt összehangolt fellépéshez lehet folyamodni, és a 
különböző hatóságok közötti véleményeltéréseket az Európai Adatvédelmi Testület révén kell 
megoldani. Mindez lehetővé teszi az eljárás gyakorlati alkalmazását a panasz benyújtását 
követően.

Módosítás 2776
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál, ha 
megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellentétes e 
rendelettel.

(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslatok sérelme nélkül minden 
érintettnek joga van panaszt emelni a saját 
tagállama vagy az adatkezelő 
letelepedésének helye szerinti tagállam 
felügyelő hatóságánál, ha a rá vonatkozó 
személyes adatok feldolgozása ellentétes e 
rendelettel. 

Or. en

Módosítás 2777
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek 
védelme, és amelyet valamely tagállam 
jogának megfelelően hoztak létre, egy 
vagy több érintett nevében eljárva, 

törölve
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bármely tagállam felügyelő hatóságánál 
jogosult a panaszemelésre, ha megítélése 
szerint az érintett személyes adatainak 
feldolgozása következtében megsértették 
annak e rendelet szerinti jogait.

Or. en

Módosítás 2778
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek 
védelme, és amelyet valamely tagállam 
jogának megfelelően hoztak létre, egy 
vagy több érintett nevében eljárva, 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál 
jogosult a panaszemelésre, ha megítélése 
szerint az érintett személyes adatainak 
feldolgozása következtében megsértették 
annak e rendelet szerinti jogait.

törölve

Or. en

Módosítás 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek 

törölve
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védelme, és amelyet valamely tagállam 
jogának megfelelően hoztak létre, egy 
vagy több érintett nevében eljárva, 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál 
jogosult a panaszemelésre, ha megítélése 
szerint az érintett személyes adatainak 
feldolgozása következtében megsértették 
annak e rendelet szerinti jogait.

Or. en

Indokolás

A magánélethez és az adatvédelemhez való jog személyhez fűződő alapvető jog, ami nem 
képezheti kollektív jogorvoslat tárgyát, és nem függhet a kollektív jogorvoslattal együtt járó 
problematikus jogi és gazdasági szempontoktól.

Módosítás 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, az adott tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt nyújthat be 
az e rendeletben foglaltak vélelmezett 
megsértése esetében. Továbbá, az adott 
tagállamban állandó lakóhellyel 
rendelkező egy vagy több érintett nevében 
eljárva gyakorolhatja azok e rendelet 
szerinti jogait, amennyiben rendelkezik az 
ehhez szükséges és elegendő 
meghatalmazással. 

Or. es
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Módosítás 2781
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva – az érintett 
hozzájárulásával –, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha az érintett személyes 
adatainak feldolgozása következtében 
megsértették annak e rendelet szerinti 
jogait.

Or. en

Módosítás 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, különösen 
munkavállalói képviselők, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosultak a 
panaszemelésre, ha megítélésük szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.
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Or. de

Módosítás 2783
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több, az 
adott tagállamban állandó lakóhellyel 
rendelkező érintett nevében eljárva, e 
tagállam felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

Or. es

Indokolás

A módosítás egy döntéshozatali eljárásra tesz javaslatot, amelyet a felügyelő hatóságok a 
tagállamuk polgáraitól érkező panaszokkal kapcsolatos valamennyi ügyben alkalmazhatnak. 
Adott esetben egy fő hatóság által képviselt összehangolt fellépéshez lehet folyamodni, és a 
különböző hatóságok közötti véleményeltéréseket az Európai Adatvédelmi Testület révén kell 
megoldani. Mindez lehetővé teszi az eljárás gyakorlati alkalmazását a panasz benyújtását 
követően.

Módosítás 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet (2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
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vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

vagy egyesület, a munkavállalók 
képviselőit is beleértve, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek védelme, 
és amelyet valamely tagállam jogának 
megfelelően hoztak létre, egy vagy több 
érintett nevében eljárva, bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

Or. en

Módosítás 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja az 
érintettek személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogainak és érdekeinek 
védelme, és amelyet valamely tagállam 
jogának megfelelően hoztak létre, egy vagy 
több érintett nevében eljárva, bármely 
tagállam felügyelő hatóságánál jogosult a 
panaszemelésre, ha megítélése szerint az 
érintett személyes adatainak feldolgozása 
következtében megsértették annak e 
rendelet szerinti jogait.

(2) Valamennyi olyan szerv, szervezet 
vagy egyesület, amelynek célja természetes 
személyek jogai és érdekei vagy a 
közérdek védelme, és amelyet valamely 
tagállam jogának megfelelően hoztak létre, 
egy vagy több érintett nevében eljárva, 
bármely tagállam felügyelő hatóságánál 
jogosult a panaszemelésre, ha megítélése 
szerint az érintett személyes adatainak 
feldolgozása következtében megsértették 
annak e rendelet szerinti jogait.

Or. en

Módosítás 2786
Wim van de Camp

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

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

törölve

Or. en

Módosítás 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

törölve

Or. es

Módosítás 2788
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

törölve
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Or. en

Módosítás 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

törölve

Or. en

Indokolás

A magánélethez és az adatvédelemhez való jog személyhez fűződő alapvető jog, ami nem 
képezheti kollektív jogorvoslat tárgyát, és nem függhet a kollektív jogorvoslattal együtt járó 
problematikus jogi és gazdasági szempontoktól.

Módosítás 2790
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

(3) Az érintett panaszától függetlenül bárki 
jogosult bármely tagállam felügyelő 
hatóságánál panaszt emelni, ha megítélése 
szerint a személyes adatok megsértésére 
került sor.

Or. hu
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Módosítás 2791
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor, vagy ha 
megítélése szerint valamely adatkezelő 
vagy -feldolgozó megszegte a 23. cikk 
szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 2792
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult bármely tagállam 
felügyelő hatóságánál panaszt emelni, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
megsértésére került sor.

(3) Az érintett panaszától függetlenül a (2) 
bekezdés szerinti szerv, szervezet vagy 
egyesület jogosult abban a tagállamban 
panaszt emelni, amelyben letelepedett, ha 
megítélése szerint a személyes adatok 
olyan megsértésére került sor, amely kihat 
az adott tagállamban állandó lakóhellyel 
rendelkező érintettekre.

Or. es

Indokolás

A módosítás egy döntéshozatali eljárásra tesz javaslatot, amelyet a felügyelő hatóságok a 
tagállamuk polgáraitól érkező panaszokkal kapcsolatos valamennyi ügyben alkalmazhatnak. 
Adott esetben egy fő hatóság által képviselt összehangolt fellépéshez lehet folyamodni, és a 
különböző hatóságok közötti véleményeltéréseket az Európai Adatvédelmi Testület révén kell 
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megoldani. Mindez lehetővé teszi az eljárás gyakorlati alkalmazását a panasz benyújtását 
követően.

Módosítás 2793
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes vagy jogi személy 
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó 
döntései ellen bírósági jogorvoslatot 
igénybe venni.

törölve

Or. en

Módosítás 2794
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes vagy jogi személy 
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó 
döntései ellen bírósági jogorvoslatot 
igénybe venni.

(1) A 63a. cikkben meghatározott eljárás 
sérelme nélkül minden természetes vagy 
jogi személy jogosult a felügyelő hatóság 
rá vonatkozó vagy őt érintő döntései ellen 
bírósági jogorvoslatot igénybe venni.

Or. en

Módosítás 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

(1) Minden természetes vagy jogi személy 
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó 
döntései ellen bírósági jogorvoslatot 
igénybe venni.

(1) Minden természetes vagy jogi személy 
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó, 
vagy őt bármilyen módon érintő döntései 
ellen bírósági eljárást indítani.

Or. es

Módosítás 2796
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes vagy jogi személy 
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó 
döntései ellen bírósági jogorvoslatot 
igénybe venni.

(1) Minden adatkezelő, -feldolgozó vagy 
más természetes vagy jogi személy 
jogosult a felügyelő hatóság rá vonatkozó 
döntései ellen bírósági jogorvoslatot 
igénybe venni.

Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 2797
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogai védelméhez szükséges 
határozat hiányában, vagy amennyiben a 
felügyelő hatóság három hónapon belül 
nem tájékoztatja az érintettet – az 52. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjának 

törölve
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megfelelően – a panasszal kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről, valamennyi érintettnek 
joga van a felügyelő hatóságot a panasz 
elbírálására kötelező bírósági 
jogorvoslathoz.

Or. en

Módosítás 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogai védelméhez szükséges 
határozat hiányában, vagy amennyiben a 
felügyelő hatóság három hónapon belül 
nem tájékoztatja az érintettet – az 52. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjának 
megfelelően – a panasszal kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről, valamennyi érintettnek 
joga van a felügyelő hatóságot a panasz 
elbírálására kötelező bírósági 
jogorvoslathoz.

(2) Amennyiben a felügyelő hatóság, a 
panasz benyújtásától számított három 
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet 
a panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről, úgy kell tekinteni, hogy a 
követelést elutasították. Ugyancsak 
elutasítottnak kell tekinteni a követelést, 
amennyiben a panasz benyújtásától 
számított hat hónapon belül, a felügyelő 
hatóság nem zárta le véglegesen az ügyet.

Or. es

Módosítás 2799
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyelő hatóság elleni eljárást a 
felügyelő hatóság székhelye szerinti 
tagállam bírósága előtt kell megindítani.

törölve
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Or. en

Módosítás 2800
Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintettre egy másik 
tagállam felügyelő hatóságának 
határozata vonatkozik, mint amelyikben 
szokásos tartózkodási helye van, az 
érintett kérheti a szokásos tartózkodási 
hely szerinti tagállam felügyelő hatóságát, 
hogy nevében indítson eljárást a másik 
tagállam felügyelő hatóságával szemben.

törölve

Or. hu

Módosítás 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintettre egy másik 
tagállam felügyelő hatóságának 
határozata vonatkozik, mint amelyikben 
szokásos tartózkodási helye van, az 
érintett kérheti a szokásos tartózkodási 
hely szerinti tagállam felügyelő hatóságát, 
hogy nevében indítson eljárást a másik 
tagállam felügyelő hatóságával szemben.

törölve

Or. es

Módosítás 2802
Timothy Kirkhope
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az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintettre egy másik 
tagállam felügyelő hatóságának 
határozata vonatkozik, mint amelyikben 
szokásos tartózkodási helye van, az 
érintett kérheti a szokásos tartózkodási 
hely szerinti tagállam felügyelő hatóságát, 
hogy nevében indítson eljárást a másik 
tagállam felügyelő hatóságával szemben.

törölve

Or. en

Módosítás 2803
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintettre egy másik 
tagállam felügyelő hatóságának 
határozata vonatkozik, mint amelyikben 
szokásos tartózkodási helye van, az 
érintett kérheti a szokásos tartózkodási 
hely szerinti tagállam felügyelő hatóságát, 
hogy nevében indítson eljárást a másik 
tagállam felügyelő hatóságával szemben.

törölve

Or. es

Indokolás

Összhangban a javasolt (új) 54a. cikkel.

Módosítás 2804
Cornelia Ernst



PE506.170v02-00 100/188 AM\929533HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintettre egy másik 
tagállam felügyelő hatóságának határozata 
vonatkozik, mint amelyikben szokásos 
tartózkodási helye van, az érintett kérheti a 
szokásos tartózkodási hely szerinti 
tagállam felügyelő hatóságát, hogy 
nevében indítson eljárást a másik tagállam 
felügyelő hatóságával szemben.

(4) Amennyiben az érintettre egy másik 
tagállam felügyelő hatóságának határozata 
vonatkozik, mint amelyikben szokásos 
tartózkodási helye van, az érintett kérheti a 
szokásos tartózkodási hely szerinti 
tagállam felügyelő hatóságát, hogy utalja a 
kérdést az Európai Adatvédelmi 
Testülethez, ahol az ügyét az egységességi 
mechanizmus szerint kezelik. Az érintett 
kizárólag akkor kérheti a szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
felügyeleti hatóságát, hogy nevében 
indítson eljárást a másik tagállam felügyelő 
hatóságával szemben, ha a Testület nem 
ért el megállapodást a két adatvédelmi 
hatóság között.

Or. en

Módosítás 2805
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok végrehajtják a jelen 
cikkben említett jogerős bírósági 
határozatokat.

törölve

Or. en

Módosítás 2806
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok rendelkeznek arról, 
hogy az eljárásban a felügyelő hatósággal 
szemben fellépő, e cikkben említett felek 
egyike sem jogosult arra, hogy 
felhalmozódott költségeit bármely másik 
féllel megtéríttesse, kivéve, ha a követelés 
nyilvánvalóan rosszhiszemű.

Or. en

Indokolás

Az érintettek, de a kisebb adatkezelők (kkv-k) is gyakran kényszerülnek arra, hogy 
adatvédelmi koordinátorok mégoly megkérdőjelezhető döntéseit is elfogadják, mert az ilyen 
határozatok elleni fellebbezés jelentős pénzügyi kockázattal jár, miközben a pernyerés 
általában semmiféle pénzügyi nyereséget nem hoz. Indítványozták, hogy a bírósági 
költségekről és a költségek megtérítéséről le kellene mondani ahhoz, hogy mindegyik fél 
hatékonyan követelhesse jogait.

Módosítás 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási 
jogorvoslatok – beleértve a felügyelő 
hatóságnál emelt panaszok benyújtásának 
73. cikk szerinti jogát – sérelme nélkül 
minden természetes személyt megillet a 
bírósági jogorvoslathoz való jog, ha 
megítélése szerint a személyes adatainak e 
rendelettel ellentétes feldolgozása 
következtében megsértették az e rendelet 
szerinti jogait.

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási 
jogorvoslatok – beleértve a felügyelő 
hatóságnál emelt panaszok benyújtásának 
73. cikk szerinti jogát – sérelme nélkül 
minden természetes személyt megillet a 
bírósági keresethez való jog, ha megítélése 
szerint megsértették az e rendelet szerinti 
jogait.

Or. es
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Módosítás 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó elleni 
eljárást az adatkezelő vagy -feldolgozó 
telephelye szerinti tagállam bírósága előtt 
kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
közhatalmi jogkörét gyakorló hatóság.

(2) Az adatkezelő vagy -feldolgozó elleni 
eljárást az adatkezelő vagy -feldolgozó 
telephelye szerinti tagállam bírósága előtt 
kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő 
közhatalmi jogkörét gyakorló hatóság vagy 
közérdekű feladattal megbízott más szerv.

Or. en

Módosítás 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az eljárások az ugyanazon 
intézkedésre, határozatra vagy gyakorlatra 
vonatkozó, az 58. cikkben hivatkozott 
egységességi mechanizmus érelmében 
felfüggesztésre kerültek, a bíróság 
felfüggesztheti az előtte folyamatban lévő 
eljárást, kivéve ha az érintett jogai 
védelmének sürgőssége nem teszi lehetővé 
az egységességi mechanizmus szerinti 
eljárás eredményének megvárását.

(3) Amennyiben az eljárások az ugyanazon 
intézkedésre, határozatra vagy gyakorlatra 
vonatkozó, az 58. cikkben hivatkozott 
egységességi mechanizmus érelmében 
felfüggesztésre kerültek, a bíróság – 
bármely fél kérésére és valamennyi 
érintett meghallgatását követően – 
felfüggesztheti az előtte folyamatban lévő 
eljárást, kivéve ha az érintett jogai 
védelmének sürgőssége nem teszi lehetővé 
az egységességi mechanizmus szerinti 
eljárás eredményének megvárását.

Or. es
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Módosítás 2810
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

törölve

Or. en

Módosítás 2811
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

törölve

Or. en

Módosítás 2812
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

törölve

Or. en
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Módosítás 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

törölve

Or. en

Módosítás 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni.

(1) A 73. cikk (2) bekezdése szerinti szerv, 
szervezet vagy egyesület jogosult a 74. és 
75. cikk szerinti jogokat egy vagy több 
érintett nevében gyakorolni, amennyiben 
előzetesen megkapta az ehhez szükséges 
meghatalmazást.

Or. es

Módosítás 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben valamely tagállam törölve
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illetékes bírósága ésszerű indokok alapján 
úgy véli, hogy egy másik tagállamban 
párhuzamos eljárás van folyamatban, 
megkeresi a másik tagállam illetékes 
bíróságát az említett párhuzamos eljárás 
fennállásának megerősítése érdekében.

Or. es

Módosítás 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ilyen párhuzamos 
eljárások ugyanazon intézkedésre, 
határozatra vagy gyakorlatra 
vonatkoznak, a bíróság az eljárást 
felfüggesztheti.

törölve

Or. es

Módosítás 2817
Nathalie Griesbeck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyermekek a 73–75. cikkben 
meghatározott jogokkal rendelkezzenek. 
Abban az esetben, ha a 73–75. cikkben 
meghatározott eljárásokban gyermekek 
érintettek, a tagállamok – amennyire csak 
lehetséges – különleges garanciákat 
biztosítanak, különösen a jogi 
segítségnyújtás területén.

Or. fr
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Indokolás

A gyermekek sebezhetőségének figyelembevételét a jogorvoslati és a panasztételi 
lehetőségekre is ki kell terjeszteni.

Módosítás 2818
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval szemben 
kártérítésre jogosult

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en

Módosítás 2819
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 
szemben kártérítésre jogosult

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 
szemben kártérítésre jogosult, hacsak az 
adatkezelő vagy -feldolgozó nem 
bizonyítja, hogy őt sem szándékosság, sem 
gondatlanság nem terheli.

Or. de
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Indokolás

Ezzel a (3) bekezdés foglalkozik, de itt megfelelőbb megemlíteni.

Módosítás 2820
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 
szemben kártérítésre jogosult

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként vagyoni vagy 
nem vagyoni kárt szenvedett, az 
elszenvedett károkért az adatkezelővel 
vagy -feldolgozóval szemben kártérítésre 
jogosult. Az adatfeldolgozó feladata annak 
bizonyítása, hogy a kárt nem ő okozta.

Or. en

Módosítás 2821
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 
szemben kártérítésre jogosult

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 
szemben kártérítésre jogosult. Az 
adatfeldolgozó feladata annak 
bizonyítása, hogy a kárt nem ő okozta.

Or. en
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Indokolás

A meghatározó információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos egyensúlytalanság miatt a 
bizonyítási tehernek az adatfeldolgozóra kell hárulnia.

Módosítás 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval szemben 
kártérítésre jogosult

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en

Módosítás 2823
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval szemben 
kártérítésre jogosult

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel szemben kártérítésre 
jogosult. Ha az adatfeldolgozó az 
adatkezelő utasításától eltérő célokra 
dolgoz fel személyes adatokat, felelőssé 
tehető, ha e feldolgozás következtében 
valamely személy kárt szenved.

Or. en
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Módosítás 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval 
szemben kártérítésre jogosult.

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet, többek között 
feketelistázás, vagy az e rendelettel 
összeegyeztethetetlen cselekmény 
eredményeként kárt szenvedett, az 
elszenvedett károkért az adatkezelővel 
vagy -feldolgozóval szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en

Indokolás

Kártérítést kell biztosítani, ha adatokat arra használnak fel, hogy megakadályozzák egy 
érintett aktuális vagy jövőbeni elhelyezkedését.

Módosítás 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval szemben 
kártérítésre jogosult

(1) Minden olyan személy, aki jogellenes 
adatfeldolgozási művelet vagy az e 
rendelettel összeegyeztethetetlen 
cselekmény eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett károkért az 
adatkezelővel szemben kártérítésre 
jogosult.

Or. en
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Módosítás 2826
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár teljes 
összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vesz részt, minden 
adatkezelő a kár teljes összegéért felel, ha 
a felelősséget a 24. cikk szerinti 
felelősség-szabályozás nem állapította 
meg.

Or. en

Módosítás 2827
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért, kivéve, ha megfelelő 
írásos megállapodást kötöttek.

Or. en

Indokolás

A szerepek és felelősségek írásbeli tisztázására ösztönöz olyan esetekben, amikor több 
adatkezelő vagy -feldolgozó vesz részt az adatfeldolgozásban – a 29. cikk alapján létrejött 
munkacsoport 169. sz. véleményével összhangban.

Módosítás 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár teljes 
összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vesz részt, minden 
adatkezelő a kár teljes összegéért felel ha, 
a felelősséget a 24. cikk szerinti 
felelősség-szabályozás nem állapította 
meg.

Or. en

Módosítás 2829
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vesz részt, minden 
adatkezelő csak olyan mértékben felel, 
amennyire a kárt okozó eseményért 
felelős, és a szóban forgó felelősséget a 
24. cikkben előírt felelősség-szabályozás 
nem állapította meg.

Or. en

Módosítás 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vesz részt, minden 
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vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár teljes 
összegéért.

adatkezelő egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért akkor is, ha esetleg a 24. 
cikk szerint szerződéses megállapodást 
kötöttek.

Or. en

Módosítás 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért.

(2) Amennyiben az adatfeldolgozásban 
egynél több adatkezelő vagy -feldolgozó 
vesz részt, minden adatkezelő vagy -
feldolgozó egyetemlegesen felel a kár 
teljes összegéért. Vállalkozáscsoport 
esetén az egész csoport egyetlen gazdasági 
jogalanyként tartozik felelősséggel.

Or. en

Módosítás 2832
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

törölve

Or. de

Módosítás 2833
Louis Michel
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Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

törölve

Or. en

Módosítás 2834
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

(3) Az adatkezelő részben vagy egészben 
mentesülhet a (2) bekezdés szerinti 
felelősség alól, ha az adott adatkezelő 
bizonyítja, hogy a kárt okozó eseményért 
nem tehető felelőssé.

Or. en

Módosítás 2835
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

(3) Az adatkezelő részben vagy egészben 
mentesülhet e felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt okozó eseményért nem felelős, 
vagy ha nincs tényleges tudomása a 
kártérítési követelés alapjául szolgáló 
eseményről.
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Or. en

Módosítás 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

(3) Az adatkezelő részben vagy egészben 
mentesülhet a (2) bekezdés szerinti 
felelősség alól, ha az adott adatkezelő 
bizonyítja, hogy a kárt okozó eseményért 
nem tehető felelőssé.

Or. en

Módosítás 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatkezelő vagy -feldolgozó részben 
vagy egészben mentesül e felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt okozó 
eseményért nem felelős.

(3) Az adatkezelő részben vagy egészben 
mentesülhet e felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt okozó eseményért nem felelős.

Or. en

Módosítás 2838
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az adatfeldolgozó az adatkezelő 
utasításától eltérő célokra dolgoz fel 
személyes adatokat, felelőssé tehető, ha e 
feldolgozás következtében valamely 
személy kárt szenved.

Or. en

Módosítás 2839
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatkezelő rendelkezik 
képviselővel, a szankciókat a képviselővel 
szemben kell alkalmazni, az adatkezelővel 
szemben alkalmazható szankciók sérelme 
nélkül.

törölve

Or. en

Módosítás 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az adatkezelő rendelkezik 
képviselővel, a szankciókat a képviselővel 
szemben kell alkalmazni, az adatkezelővel 
szemben alkalmazható szankciók sérelme 
nélkül.

(2) Amennyiben az adatkezelő rendelkezik 
képviselővel, a szankciókat a képviselővel 
szemben e minőségében kell alkalmazni és 
kikényszeríteni, az adatkezelővel szemben 
alkalmazható szankciók sérelme nélkül.

Or. es
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Módosítás 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok szabályokat állapítanak 
olyan hatékony és visszatartó erejű 
szankciókra vonatkozóan, amelyek elejét 
veszik az Alapjogi Chartában foglalt, a 
személyes adatok védelméhez való 
alapvető joggal való mindennemű 
visszaélésnek, ideértve azokat a jogi 
rendelkezéseket, amelyek 
bűncselekménynek tekintik a személyes 
adatoknak a munkavállalók feketelistára 
tétele, ellenőrzése vagy jövőbeni 
foglalkoztatásból való kizárása céljából 
való felhasználását.

Or. en

Módosítás 2842
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
alkalmazása során a tagállamok teljes 
mértékben tiszteletben tartják a ne bis in 
idem elvét, amelynek értelmében e 
rendelet ugyanazon megsértéséért kétszer 
nem lehet szankciókat kiszabni.

Or. en
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Módosítás 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
feketelistázásban bizonyítottan részt vevő 
személyeket vagy vállalatokat kizárják az 
uniós támogatások és finanszírozások 
kedvezményezetti köréből, és nem 
vehetnek részt semmilyen uniós, nemzeti 
vagy hatósági szintű egyéb közbeszerzési 
szerződések pályázati felhívásaiban 
mindaddig, amíg a jogi eljárások 
bizonyítottan le nem zárulnak, minden 
kártérítést hiánytalanul ki nem fizettek a 
károsultak számára, valamint nincs 
megbízható bizonyíték arra, hogy ezt a 
bűnözői kultúrát felszámolták a 
szervezetben.

Or. en

Módosítás 2844
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közigazgatási szankciók Szankciók

Or. en

Módosítás 2845
Josef Weidenholzer

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

(6a) A felügyelő hatóság elvon minden 
olyan nyereséget az adatkezelőtől vagy -
feldolgozótól, amely közvetlenül e rendelet 
szándékos vagy súlyosan gondatlan 
megsértéséből ered.

Or. en

Indokolás

Bizonyos helyzetekben egy százalékalapú bírság kevesebb lehet, mint a jogsértésből származó 
nyereség, ami összességében nyereségessé tesz egyes nagy volumenű jogellenes üzleti 
modelleket. Ez a módosítás – az említett joghézag megszüntetése és a jogszabályokat 
tiszteletben tartó adatkezelők és -feldolgozók számára a tisztességes verseny biztosítása 
érdekében – bevezeti a nyereség elkobzásának általánosan elismert elvét.

Módosítás 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság létrehozza a korábbi 
esetek elektronikus nyilvántartását, 
amelyhez hozzáférést biztosítanak 
valamennyi nemzeti felügyelő 
hatóságnak. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a korábbi esetek 
elektronikus nyilvántartásának kezelésére 
vonatkozóan, e cikk szerint, a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. es

Módosítás 2847
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására. A felügyelő hatóságok a 
46. és az 57. cikkel összhangban 
együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy összehangolt szintű 
szankciókat garantáljanak az Unión belül. 

Or. en

Módosítás 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Az illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

Or. en

Módosítás 2849
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő figyelmeztetések vagy 
közigazgatási szankciók alkalmazására.
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Or. en

Módosítás 2850
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására. A felügyelő hatóságok a 
46. és az 57. cikkel összhangban 
együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy egységes szintű 
szankciókat garantáljanak az Unión belül.

Or. en

Módosítás 2851
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Valamennyi illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

Or. en

Módosítás 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Az illetékes felügyelő hatóság az 51. 
cikkel összhangban hatáskörrel 
rendelkezik e cikknek megfelelő 
közigazgatási szankciók alkalmazására.

Or. pl

Módosítás 2853
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Valamennyi illetékes felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

Or. de

Módosítás 2854
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására.

(1) Valamennyi felügyelő hatóság 
hatáskörrel rendelkezik e cikknek 
megfelelő közigazgatási szankciók 
alkalmazására. A felügyelő hatóságok 
rendelkezésére álló közigazgatási 
szankciók közé kell tartozniuk legalább a 
pénzbüntetéseknek és más közigazgatási 
szankcióknak, köztük a 
figyelmeztetéseknek és a korrekciós 
intézkedésre – köztük technikai és 
szervezeti intézkedésekre – irányuló 
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ajánlásoknak is.

Or. en

Indokolás

A felügyelő hatóságoknak megfelelő hatáskörre van szükségük a rendelet végrehajtásához.

Módosítás 2855
Alexander Alvaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felügyelő hatóság mindenkivel 
szemben, aki nem teljesíti az e rendeletben 
megállapított kötelezettségeket, legalább a 
következő szankciókat alkalmazza:
a) írásbeli figyelmeztetés;
b) rendszeres időszakos adatvédelmi 
ellenőrzések;
c) 100 000 000 euróig terjedő bírság.

Or. en

Indokolás

A közigazgatási szankcióknak minden egyes esetben hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Módosítás 2856
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ha az adatkezelő vagy -feldolgozó a 
39. cikk szerinti érvényes „európai 
adatvédelmi címkével” rendelkezik, a (2c) 
bekezdés szerinti bírság alkalmazására 
kizárólag szándékos vagy gondatlan 
kötelezettségszegés esetén kerül sor.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi címkének bizalmat kell keltenie az érintettek körében, jogbiztonságot 
kell nyújtania az adatkezelők számára, ugyanakkor azzal, hogy a tanúsítással lehetővé teszi az 
Európán kívüli országok számára az európai piacokra való könnyebb eljutást, exportálnia 
kell az európai adatvédelmi normákat.

Módosítás 2857
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.
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Or. en

Indokolás

A törlés részben a 79. cikk (1b) és (2a) bekezdése bevezetéséből következik, részben pedig a 
felesleges előírások törlését tükrözi.

Módosítás 2858
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított jogsértésekre, 
a 23. cikk szerint alkalmazott technikai és 
szervezeti intézkedésekre és eljárásokra, 
valamint a felügyelő hatóságokkal a 
jogsértés orvoslása érdekében 
megvalósított együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összege 
meghatározásának a jogsértés jellegén, 
súlyosságán és időtartamán, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegén, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjén és az e személy 
által korábban megvalósított jogsértéseken, 
a 23. cikk szerint alkalmazott technikai és 
szervezeti intézkedéseken és eljárásokon, 
valamint a felügyelő hatóságokkal a 
jogsértés orvoslása érdekében 
megvalósított együttműködés szintjén kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
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visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a természetes vagy 
jogi személy felelősségének szintjére és az 
e személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a szóban forgó személyes 
adatok érzékenységére, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, a 
jogsértéssel keletkezett kár vagy jelentős 
veszély mértékére, a természetes vagy jogi 
személy felelősségének szintjére és az e 
személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére. Míg e szankciók 
megállapításakor bizonyos mértékig 
mérlegelhetők a fenti körülmények és 
más, az adott helyzetre jellemző tények, az 
adminisztratív szankciók eltérő 
alkalmazása az egységességi 
mechanizmusnak megfelelően 
felülvizsgálat tárgyát képezheti.

Or. en

Módosítás 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos 
vagy gondatlan jellegére, a természetes 
vagy jogi személy felelősségének szintjére 
és az e személy által korábban 
megvalósított jogsértésekre, a 23. cikk 

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés 
szándékosságára vagy a gondatlanság 
jellegére, a természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított jogsértésekre, 
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szerint alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

a 23. cikk szerint alkalmazott technikai és 
szervezeti intézkedésekre és eljárásokra, a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére, valamint a 
büntetés alanyának valós anyagi 
helyzetére.

Or. es

Módosítás 2861
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani:

a) a jogsértés jellegére, súlyosságára és 
időtartamára;
b) a jogsértés szándékos vagy gondatlan 
jellegére;
c) a személyes adatok konkrét 
kategóriáira;
d) a természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított 
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jogsértésekre;
e) az adatvédelmi felelősség technikai és 
szervezeti intézkedések és eljárások – 
különösen a 35., 38a., 38b., 38c. és 39. 
cikk – szerinti mértékére;
f) a 23. cikk szerint alkalmazott technikai 
és szervezeti intézkedésekre és 
eljárásokra; valamint
g) a felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből. A kiszabott bírság összegét az is befolyásolja, hogy 
érzékeny adatokról van-e szó. Ezenfelül azt is figyelembe kell venni, ha az adatkezelő vagy -
feldolgozó alapvető kérdésnek tartja az adatvédelmet, és ez a végrehajtó technikai vagy 
szervezeti intézkedésekben és garanciákban – mint például a 35., 38a., 38b., 38c. és 39. 
cikkben – is megmutatkozik.

Módosítás 2862
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. 
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felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

Or. en

Módosítás 2863
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított jogsértésekre, 
a 23. cikk szerint alkalmazott technikai és 
szervezeti intézkedésekre és eljárásokra, 
valamint a felügyelő hatóságokkal a 
jogsértés orvoslása érdekében 
megvalósított együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének tükröznie 
kell a jogsértés jellegét, súlyosságát és 
időtartamát, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegét, a természetes vagy jogi 
személy felelősségének szintjét és az e 
személy által korábban megvalósított 
jogsértéseket, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedéseket és eljárásokat, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjét.

Or. en

Módosítás 2864
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
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visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a természetes vagy 
jogi személy felelősségének szintjére és az 
e személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a szóban forgó személyes 
adatok érzékenységére, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, a 
jogsértéssel keletkezett kár vagy jelentős 
veszély mértékére, a természetes vagy jogi 
személy felelősségének szintjére és az e 
személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére. Míg e szankciók 
megállapításakor bizonyos mértékig 
mérlegelhetők a fenti körülmények és 
más, az adott helyzetre jellemző tények, az 
adminisztratív szankciók eltérő 
alkalmazása az egységességi 
mechanizmusnak megfelelően 
felülvizsgálat tárgyát képezheti.
A közigazgatási bírság megállapításakor a 
felügyelő hatóságok figyelembe veszik 
továbbá a bíróság vagy más testület által a 
jogsértési üggyel kapcsolatban a 
természetes vagy jogi személlyel szemben 
korábban kiszabott bírságokat, 
kártérítéseket és más büntetéseket.
A közigazgatási bírság (4)–(6) 
bekezdésben megállapított felső határának 
kiszabását megalapozó súlyosbító 
tényezők közé tartoznak különösen az 
alábbiak:
a) az alkalmazandó jogszabályok 
felelőtlen figyelmen kívül hagyásával 
elkövetett ismételt jogsértések;
b) a végrehajtási eljárás során az 
együttműködés megtagadása vagy a 
végrehajtási eljárás akadályozása; és
c) szándékos, súlyos és várhatóan jelentős 
kárt okozó jogsértések.
A közigazgatási bírság alacsonyabb 
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összegének kiszabását megalapozó enyhítő 
tényezők közé tartoznak az alábbiak:
a) a természetes vagy jogi személy 
intézkedéseket hozott a vonatkozó 
kötelezettségek betartása céljából;
b) valós bizonytalanság áll fenn azzal 
kapcsolatban, hogy a tevékenység a 
vonatkozó kötelezettségekbe ütközött-e;
c) a jogsértés tudomásszerzést követő 
azonnali megszüntetése; és
d) együttműködés a végrehajtási 
eljárásokkal.

Or. en

Módosítás 2865
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a természetes vagy 
jogi személy felelősségének szintjére és az 
e személy által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, súlyosságára 
és időtartamára, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, a személyes adatok 
meghatározott kategóriáira, a jogsértéssel 
keletkezett kár vagy veszély mértékére, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított jogsértésekre, 
a 23. cikk szerint alkalmazott technikai és 
szervezeti intézkedésekre és eljárásokra, 
valamint a felügyelő hatóságokkal a 
jogsértés orvoslása érdekében 
megvalósított együttműködés szintjére.

Or. de
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Indokolás

A büntetés mértékének meghatározása során figyelembe kell venni az adatkategóriát, 
valamint a kár mértékét.

Módosítás 2866
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
közigazgatási bírság összegének 
meghatározása során kellő figyelmet kell 
fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, a 
természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintjére és az e személy 
által korábban megvalósított 
jogsértésekre, a 23. cikk szerint 
alkalmazott technikai és szervezeti 
intézkedésekre és eljárásokra, valamint a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés 
orvoslása érdekében megvalósított 
együttműködés szintjére.

(2) A közigazgatási szankcióknak minden 
egyes esetben hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. Az 
alkalmazandó közigazgatási szankció 
jellegének, alkalmazási körének és 
súlyosságának megállapítása során a 
felügyelő hatóságnak az összes 
körülményre, és különösen a következőkre 
figyelmet kell fordítania:

a) a jogsértés jellegére, súlyosságára és 
időtartamára;
b) arra, hogy a jogsértés szándékos volt-e;
c) arra, hogy ésszerű lépéseket tettek-e a 
jogsértés megakadályozására;
d) arra, hogy a jogsértés jelentős kárt vagy 
sérelmet okozott-e az érintett alapvető 
jogaiban és szabadságaiban, vagy jelentős 
szenvedést okozott-e az érintettnek, illetve 
az említettek okozása valószínűsíthető-e;
e) a jogsértés következményeinek 
enyhítésére tett intézkedésekre, beleértve a 
felügyelő hatóságokkal a jogsértés vagy 
következményei orvoslása érdekében 
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megvalósított együttműködés szintjére;
f) a korábbi jogsértésekre.

Or. en

Indokolás

Ez a szöveg jobban meghatározza a figyelembe veendő tényezőket.

Módosítás 2867
Alexander Alvaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közigazgatási szankció 
kiszabásakor a következő tényezőket kell 
figyelembe venni:
a) a kötelezettségszegés jellege, súlyossága 
és időtartama;
b) az adatfeldolgozás körülményeire és az 
általa okozott, az 5a. és 5b. cikkben 
említett kockázatokra vonatkozóan 
végrehajtott eljárások;
c) a természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintje és az e személy által 
korábban megvalósított jogsértések;
d) az alábbiak szerint végrehajtott 
technikai és szervezeti intézkedések és 
eljárások szintje:
i. 23. cikk – Beépített és alapértelmezett 
adatvédelem;
ii. 23a. cikk – Megfelelőség;
iii. 30. cikk – Az adatfeldolgozás 
biztonsága;
iv. 33. cikk – Adatvédelmi hatásvizsgálat;
v. 33a. cikk – Az adatvédelmi szabályok 
betartásának vizsgálata;
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vi. 35. cikk – Az adatvédelmi tisztviselő 
kijelölése;
e) a felügyelő hatósággal megvalósított 
együttműködés szintje.

Or. en

Indokolás

A közigazgatási szankcióknak minden egyes esetben hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Módosítás 2868
Dimitrios Droutsas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közigazgatási szankció típusának, 
mértékének és összegének meghatározása 
érdekében a felügyelő hatóság minden 
lényeges körülményt figyelembe vesz, 
különös tekintettel a következő 
szempontokra:
a) az adatkezelő vagy -feldolgozó 
rendelkezik-e a 39. cikk szerinti érvényes 
„európai adatvédelmi címkével”;
b) a jogsértés jellege, súlya és időtartama;
c) a jogsértés szándékos vagy gondatlan 
jellege;
d) a természetes vagy jogi személy 
felelősségének szintje és az e személy által 
korábban megvalósított jogsértések;
e) a 23. és 30. cikk szerint végrehajtott 
technikai és szervezeti intézkedések és 
eljárások, köztük az anonimizáció;
f) a jogsértéssel érintett személyes adatok 
különös kategóriái;
g) a jogsértés ismétlődő jellege;
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h) az érintettek által elszenvedett kár 
mértéke;
i) a jogsértést elkövető felelős személyt a 
jogsértés elkövetéséhez vezető vagyoni 
érdek, valamint a felelős személynél 
keletkezett vagyoni előny vagy az általa 
elkerült veszteség mértéke, amennyiben 
ezek meghatározhatók;
j) a felügyelő hatósággal a jogsértés 
orvoslása és a jogsértés esetlegesen 
negatív hatásainak enyhítése tekintetében 
folytatott együttműködés mértéke; 
valamint
k) a felügyelő hatóság által az 53. cikk 
alapján lefolytatott vizsgálatok és 
ellenőrzések során az együttműködés 
megtagadása, vagy azok akadályozása.

Or. en

Módosítás 2869
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és 
mellőzhető a szankció kiszabása, 
amennyiben:

törölve

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en
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Indokolás

A 79. cikk új (2a) bekezdése bevezetésének következménye.

Módosítás 2870
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és 
mellőzhető a szankció kiszabása, 
amennyiben:

törölve

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en

Módosítás 2871
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és 
mellőzhető a szankció kiszabása, 
amennyiben:

törölve

a) a természetes személy kereskedelmi 
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érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en

Indokolás

A felügyeletnek rugalmasságra van szüksége a szankciókról való döntés terén.

Módosítás 2872
Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és 
mellőzhető a szankció kiszabása, 
amennyiben:

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátanak ki és mellőzik 
a szankció kiszabását, amennyiben:

Or. en

Módosítás 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása, amennyiben:

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetés bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása. Az illetékes felügyelő 
hatóság ismételten elkövetett és szándékos 
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jogsértés esetén – az okozott kár 
összegének megfelelően – 1 000 000 
euróig terjedő bírságot szabhat ki, 
melynek összege valamely vállalkozás 
esetében legfeljebb a vállalkozás éves 
világméretű forgalmának 1%-át érheti el.

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en

Módosítás 2874
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és 
mellőzhető a szankció kiszabása, 
amennyiben:

(3) Az e rendeletnek való nem szándékos 
meg nem felelés esetén, továbbá ha a meg 
nem felelésnek nincs érintettje, a 
felügyelő hatóság megállapodik az érintett 
adatkezelővel vagy -feldolgozóval a 
rendeletnek való meg nem felelés írásbeli 
figyelmeztetés vagy szankció kiszabása 
nélkül történő rendezéséről.

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Az e rendeletnek való súlyos meg nem 
felelés esetén a felügyelő hatóságnak 
először írásbeli figyelmeztetést kell 
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kibocsátania, amely tartalmazza az 
adatsértések ésszerű időn belüli, szankció 
kiszabása nélküli rendezésére irányuló 
támogató intézkedéseket.
Arra az esetre, ha az adatsértéseket az 
írásbeli figyelmeztetésben megadott 
intézkedésekkel nem rendezik, illetve 
ismételten elkövetett és szándékos 
jogsértés esetén a felügyelő hatóság 
kizárólag 1 000 000 euróig terjedő 
bírságot szabhat ki, melynek összege 
valamely vállalkozás esetében legfeljebb a 
vállalkozás éves világméretű forgalmának 
2%-át érheti el.

Or. en

Indokolás

A szankciókat egyszerűsíteni kell, a szankcióknak kockázatalapúnak kell lenniük, és a 
jogsértés mértéke szerint különbséget kell tenni közöttük. Fenn kell tartani a bírság felső 
összeghatárát. Mindamellett meg kell őrizni a felügyelő hatóságok függetlenségét, amelyet az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdése rögzít. Ezenfelül az egységességi 
mechanizmus és különösen az 58. cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltak hozzájárulhatnak a 
közigazgatási szankciókra vonatkozó összehangolt uniós szakpolitika kialakításához.

Módosítás 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása, amennyiben:

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos, jogerős határozat nélkül lezárt 
vagy törölt előzményekkel rendelkező meg 
nem felelés esetén írásbeli figyelmeztetés 
bocsátható ki és ilyen esetben mellőzhető a 
szankció kiszabása. Amennyiben az eset 
körülményei megkívánják, alternatív 
kiigazító intézkedések írhatók elő, az 
alábbiakban felsorolt esetekben és módon:

Or. es



AM\929533HU.doc 139/188 PE506.170v02-00

HU

Módosítás 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása, amennyiben:

(3) Az e rendeletnek való első meg nem 
felelés esetén írásbeli figyelmeztetés 
bocsátható ki és mellőzhető a szankció 
kiszabása.

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat;
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. fr

Módosítás 2877
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása, amennyiben:

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetés bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása.

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
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fel.

Or. en

Módosítás 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetést bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása, amennyiben:

(3) Az e rendeletnek való első és nem 
szándékos meg nem felelés esetén írásbeli 
figyelmeztetés bocsátható ki és mellőzhető 
a szankció kiszabása.

a) a természetes személy kereskedelmi 
érdek nélkül dolgoz fel személyes 
adatokat; vagy
b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en

Módosítás 2879
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

törölve

Or. en
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Módosítás 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

b) olyan vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók számának legfeljebb 250 főben való meghatározása egyenlőtlen helyzetet 
teremt a munkáltatók számára, megkülönböztető a nagyobb vállalkozásokkal szemben és 
teljességgel szükségtelen a cikkben meghatározott cél eléréséhez. Ezenkívül ez a felső határ 
nem minden tekintetben értelmezhető könnyen.

Módosítás 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató 
vállalkozás vagy szervezet, amely 
személyes adatokat csak a főtevékenységét 
kiegészítő melléktevékenységként dolgoz 
fel.

b) a vállalkozás vagy szervezet hajlandó a 
felügyelő hatósággal együttműködni azon 
kiigazító intézkedések kidolgozásában, 
amelyek a jövőben elkerülhetővé teszik a 
hasonló mulasztások elkerülését. Az e 
pontban említett együttműködés a 
felügyelő hatóságokkal szemben aláírt 
kötelezettségvállalások alapján valósul 
meg. A felügyelő hatósággal való, hitelt 
érdemlően igazolt együttműködés hiánya, 
az ügy kezdetétől számított hat hónap 
elteltével, az eredetileg esedékes bírság 
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kiszabását vonja maga után.

Or. es

Módosítás 2882
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hatóság dolgoz fel adatokat.

Or. en

Módosítás 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba)a közigazgatási intézmény 
együttműködik a felügyelő hatósággal 
azon intézkedések kidolgozásában, 
amelyek lehetővé teszik a hasonló 
mulasztások elkerülését a jövőben. Az e 
pontban említett együttműködésre az 
érintett hatóság által hozott döntések vagy 
határozatok vonatkoznak, amelyekben 
utalnak a bevezetett intézkedések okaira. 
A felügyelő hatósággal való, hitelt 
érdemlően igazolt együttműködés hiánya, 
az ügy kezdetétől számított egy év 
elteltével, az eredetileg esedékes bírság 
kiszabását vonja maga után.

Or. es
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Módosítás 2884
Sarah Ludford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A felügyelő hatóság dönthet arról, 
hogy helyénvaló-e a pénzbüntetésen kívül 
más szankció alkalmazása, ha az 
adatfeldolgozási tevékenység jellegénél, 
alkalmazási területénél vagy céljainál 
fogva valószínűtlen, hogy e tevékenység 
kockázatot jelentsen valamely érintett 
alapvető jogaira nézve.

Or. en

Indokolás

A felügyeletnek rugalmasságra van szüksége a kockázatok miatt kiszabható szankciókkal 
kapcsolatban.

Módosítás 2885
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 0,5 %-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

törölve

a) nem hozza létre az érintettek 
kérelmeihez kapcsolódó 
mechanizmusokat, vagy az érintetteknek 
nem válaszol haladéktalanul, vagy nem a 
megfelelő formátumban, a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint;



PE506.170v02-00 144/188 AM\929533HU.doc

HU

b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;

Or. en

Indokolás

A 79. cikk új (2a) bekezdése bevezetésének következménye.

Módosítás 2886
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 0,5 %-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

törölve

a) nem hozza létre az érintettek 
kérelmeihez kapcsolódó 
mechanizmusokat, vagy az érintetteknek 
nem válaszol haladéktalanul, vagy nem a 
megfelelő formátumban, a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint;
b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;

Or. en

Módosítás 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



AM\929533HU.doc 145/188 PE506.170v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 0,5 %-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

törölve

a) nem hozza létre az érintettek 
kérelmeihez kapcsolódó 
mechanizmusokat, vagy az érintetteknek 
nem válaszol haladéktalanul, vagy nem a 
megfelelő formátumban, a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint;
b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;

Or. en

Módosítás 2888
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból 
megsérti a 12. cikk (1) és (2) bekezdését.

a) nem hozza létre az érintettek 
kérelmeihez kapcsolódó 
mechanizmusokat, vagy az érintetteknek 
nem válaszol haladéktalanul, vagy nem a 
megfelelő formátumban, a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint;
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b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;

Or. en

Módosítás 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1%-át, ha ez a magasabb, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból megsérti a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdését.

a) nem hozza létre az érintettek 
kérelmeihez kapcsolódó 
mechanizmusokat, vagy az érintetteknek 
nem válaszol haladéktalanul, vagy nem a 
megfelelő formátumban, a 12. cikk (1) és 
(2) bekezdése szerint;
b) a 12. cikk (4) bekezdésének 
megsértésével díjat számít fel az érintettek 
tájékoztatásáért vagy a kérelmeik 
megválaszolásáért;

Or. en

Indokolás

Pontosabb megfogalmazás és a bírság megfelelőbb felső összeghatára szándékos jogsértés 
esetére, mint ahogyan a bekezdés szövegében szerepel.

Módosítás 2890
Louis Michel
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Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat azzal 
szemben, aki szándékosan:

Or. en

Módosítás 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság a jogsértés 
súlyossága alapján bírságot vagy 
figyelmeztetést alkalmaz azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:
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Or. en

Módosítás 2893
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5%-át, a cselekmény, illetve 
az okozott vagy lehetséges kár 
súlyosságától és nagyságrendjétől, a 
jogsértés tartamától, a korábban elkövetett 
jogsértésektől és a szóban forgó 
eseményre vagy eseményekre adott 
reakciótól függően. E jogsértések és 
bírságok azzal szemben állapíthatók meg, 
aki: 

Or. en

Módosítás 2894
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. de
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Indokolás

A vállalat forgalmától függő büntetés aránytalan lenne ilyen jellegű jogsértések esetén.

Módosítás 2895
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 0,5 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(4) A felügyelő hatóság 250 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 0,5%-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

Or. en

Indokolás

A felügyelő hatóságoknak mérlegelési jogkörre van szükségük annak eldöntéséhez, hogy 
helyénvaló-e a bírság alkalmazása és ha igen, milyen mértékű bírság a megfelelő.

Módosítás 2896
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 1 %-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

törölve

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
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cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt;
b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;
c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;
d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
továbbításában;
e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;
f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;
g) az adatok különös kategóriáit nem 
érintő esetekben nem tesz eleget a 80., 82. 
és 83. cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

Or. en
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Indokolás

A 79. cikk új (2a) bekezdése bevezetésének következménye.

Módosítás 2897
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 1 %-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

törölve

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt;
b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;
c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;
d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
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továbbításában;
e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;
f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;
g) az adatok különös kategóriáit nem 
érintő esetekben nem tesz eleget a 80., 82. 
és 83. cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

Or. en

Módosítás 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 1 %-át, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból:

törölve

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt;
b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
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szerint;
c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;
d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
továbbításában;
e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;
f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;
g) az adatok különös kategóriáit nem 
érintő esetekben nem tesz eleget a 80., 82. 
és 83. cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

Or. en

Módosítás 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig (5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
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terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű átlagos 
nyereség legfeljebb 1%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. es

Módosítás 2900
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 1%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt; 

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt; 

b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;

b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;

c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;

c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy nem 
biztosította a 17a. cikk szerinti 
mechanizmust. Az e szakaszban említett 
jogsértésért alkalmazandó bírság 
megállapításakor a felügyelő hatóság 
figyelembe veszi, hogy az adatkezelő vagy 
a 22. cikk (4) bekezdése szerinti fő 
szervezet milyen mértékben hozott létre a 
személyes adatok megőrzésére vonatkozó 
határidők betartásának nyomon követésére 
szolgáló mechanizmusokat;
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d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
továbbításában;

d) a 18. cikk megsértésével akadályozza az 
érintettet abban, hogy a felhasználó által 
létrehozott saját tartalmat más 
alkalmazásba továbbítsa;

e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;

e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;

f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;

f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;

g) az adatok különös kategóriáit nem érintő 
esetekben nem tesz eleget a 80., 82. és 83. 
cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

g) az adatok különös kategóriáit nem érintő 
esetekben nem tesz eleget a 80., 82. és 83. 
cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

Or. en

Indokolás

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Módosítás 2901
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
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esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból 
megsérti a 11. cikket, a 12. cikk (3) és (4) 
bekezdését, a 13., 14., 15., 16., 17., 18., 
24., 28. cikket, a 31. cikk (4) bekezdését, a 
44. cikk (3) bekezdését, valamint a 80., 
82., 83. cikket.

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt; 
b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;
c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;
d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
továbbításában; 
e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;
f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;
g) az adatok különös kategóriáit nem 
érintő esetekben nem tesz eleget a 80., 82. 
és 83. cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
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vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

Or. en

Módosítás 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, ha ez a magasabb, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból megsérti a 11. cikket, a 
12. cikk (3) és (4) bekezdését, a 13., 14., 
15., 16, 17., 18., 24., 28. cikket, a 31. cikk 
(4) bekezdését, a 44. cikk (3) bekezdését, 
valamint a 80., 82., 83. cikket.

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt; 
b) nem biztosítja az érintett számára 
hozzáférést vagy nem helyesbíti a 
személyes adatokat a 15. és a 16. cikk 
szerint, vagy nem értesíti a címzettet a 
vonatkozó információkról a 13. cikk 
szerint;
c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
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másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;
d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
továbbításában; 
e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;
f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;
g) az adatok különös kategóriáit nem 
érintő esetekben nem tesz eleget a 80., 82. 
és 83. cikk szerint a véleménynyilvánítás 
szabadságához kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a foglalkoztatással összefüggő 
feldolgozáshoz kapcsolódó szabályoknak, 
vagy a történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
feltételeinek.

Or. en

Módosítás 2903
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz azzal szemben, 
aki szándékosan:

Or. en
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Módosítás 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság a jogsértés 
súlyossága alapján bírságot vagy 
figyelmeztetést alkalmaz azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 3%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 2906
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 

(5) A felügyelő hatóság a súlyosabb 
jogsértések esetében a 79. cikk (4) 
bekezdésében felsorolt kritériumokkal 
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legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

azonos kritériumok alapján 500 000 
euróig terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 1%-át, azzal szemben, 
aki: 

Or. en

Módosítás 2907
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 1 %-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(5) A felügyelő hatóság 500 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 1%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Indokolás

A felügyelő hatóságoknak nagyobb mérlegelési jogkörre van szükségük annak eldöntéséhez, 
hogy helyénvaló-e a bírság alkalmazása és ha igen, milyen mértékű bírság a megfelelő.

Módosítás 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem, vagy hiányosan, vagy nem 
megfelelően átlátható módon bocsátja az 
érintett rendelkezésére a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt;

a) nem, vagy egyértelműen hiányosan 
bocsátja rendelkezésre a 11. cikk, a 12. 
cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk szerinti 
információt;
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Or. es

Módosítás 2909
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;

c) nem tesz eleget az ellenőrzése alatt álló 
weboldalakon vagy adatok körében a 
személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez vagy a törléshez való 
jognak, vagy elmulasztja a határidők 
nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;

Or. en

Módosítás 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem tesz eleget a személyes adatok 
tárolásának megszüntetéséhez vagy a 
törléshez való jognak, vagy elmulasztja a 
határidők nyomon követésére szolgáló 
mechanizmusok létrehozását, vagy nem 
teszi meg a szükséges lépéseket annak 
érdekében, hogy tájékoztassa a harmadik 
feleket az érintetteknek link, másolat vagy 
másodpéldány törlésére irányuló 
kérelméről a 17. cikk szerint;

c) nem tesz eleget, e rendelet 
alkalmazásában, az adatok tárolásának 
megszüntetésére vagy a törlésére 
vonatkozó kérelemnek;
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Or. es

Módosítás 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy 
megakadályozza az érintettet a személyes 
adatok más alkalmazásba való 
továbbításában;

d) a 18. cikk megsértésével nem bocsátja 
elektronikus formában rendelkezésre a 
személyes adatok másolatát, vagy jogos 
indok nélkül megakadályozza az érintettet 
a személyes adatok más alkalmazásba való 
továbbításában;

Or. es

Módosítás 2912
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem vagy nem kellőképpen határozza 
meg a közös adatkezelők vonatkozó 
kötelezettségeit a 24. cikk szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 2913
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. törölve
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cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;

Or. en

Módosítás 2914
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;

f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 14. 
cikk, a 28. cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, 
vagy a 44. cikk (3) bekezdése szerinti 
dokumentációt;

Or. de

Módosítás 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nem vagy nem kellőképpen vezeti a 28. 
cikk, a 31. cikk (4) bekezdése, vagy a 44. 
cikk (3) bekezdése szerinti dokumentációt;

f) nem számol be, vagy nem gondoskodik 
arról, hogy módjában álljon beszámolni a 
felügyelő hatóság számára a kötelezőn 
előírt esetekben, a rendelet szerinti 
formában, kivéve, ha az e rendelet vagy a 
tagállamok végrehajtási jogszabályai 
szerint súlyosabb vétségnek minősül;

Or. es

Módosítás 2916
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

törölve

a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;
b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös 
kategóriáit;
c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;
d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;
e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;
f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;
g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;
h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;
i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
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személyes adatot;
j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;
k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;
l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy 
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;
m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 
vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó 
felszólításának;
n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) 
bekezdése, a 29. cikk, a 34. cikk (6) 
bekezdése és az 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti azon kötelezettségének, hogy a 
felügyelő hatóságot támogassa, 
válaszoljon neki vagy rendelkezésére 
bocsássa a vonatkozó információkat, vagy 
belépést biztosítson a helyiségeibe;
o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

Or. en

Indokolás

A 79. cikk új (2a) bekezdése bevezetésének következménye.

Módosítás 2917
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés



PE506.170v02-00 166/188 AM\929533HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

törölve

a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;
b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös 
kategóriáit;
c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;
d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;
e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;
f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;
g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;
h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;
i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;
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j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;
k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;
l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy 
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;
m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 
vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó 
felszólításának;
n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) 
bekezdése, a 29. cikk, a 34. cikk (6) 
bekezdése és az 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti azon kötelezettségének, hogy a 
felügyelő hatóságot támogassa, 
válaszoljon neki vagy rendelkezésére 
bocsássa a vonatkozó információkat, vagy 
belépést biztosítson a helyiségeibe;
o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

Or. en

Módosítás 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 

törölve
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aki szándékosan vagy gondatlanságból:
a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;
b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös 
kategóriáit;
c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;
d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;
e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;
f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;
g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;
h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;
i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;
j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;
k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;
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l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy 
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;
m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 
vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó 
felszólításának;
n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) 
bekezdése, a 29. cikk, a 34. cikk (6) 
bekezdése és az 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti azon kötelezettségének, hogy a 
felügyelő hatóságot támogassa, 
válaszoljon neki vagy rendelkezésére 
bocsássa a vonatkozó információkat, vagy 
belépést biztosítson a helyiségeibe;
o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

Or. en

Módosítás 2919
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;

a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;
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b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös kategóriáit;

b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös kategóriáit;

c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;

c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;

d) nem tesz eleget a profilalkotáson alapuló 
mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek; 

d) nem tesz eleget a profilalkotáson alapuló 
mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek; 

e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;
f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;

f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;

g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;
h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;

h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;

i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;
j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;
k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;

k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;

l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy 
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;

l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy 
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;

m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 

m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 
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vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó felszólításának;

vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó felszólításának;

n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) bekezdése, 
a 29. cikk, a 34. cikk (6) bekezdése és az 
53. cikk (2) bekezdése szerinti azon 
kötelezettségének, hogy a felügyelő 
hatóságot támogassa, válaszoljon neki vagy 
rendelkezésére bocsássa a vonatkozó 
információkat, vagy belépést biztosítson a 
helyiségeibe;

n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) bekezdése, 
a 29. cikk, a 34. cikk (6) bekezdése és az 
53. cikk (3) bekezdése szerinti azon 
kötelezettségének, hogy a felügyelő 
hatóságot támogassa, válaszoljon neki vagy 
rendelkezésére bocsássa a vonatkozó 
információkat, vagy belépést biztosítson a 
helyiségeibe;

o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

Or. en

Indokolás

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Módosítás 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű átlagos 
nyereség legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. es



PE506.170v02-00 172/188 AM\929533HU.doc

HU

Módosítás 2921
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 5%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból 
megsérti e rendeletnek – a (4) és (5) 
bekezdésben említettektől eltérő – 
rendelkezéseit.

a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;
b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös 
kategóriáit;
c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;
d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;
e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;
f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;
g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;
h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
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személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;
i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;
j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;
k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;
l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy 
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;
m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 
vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó 
felszólításának;
n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) 
bekezdése, a 29. cikk, a 34. cikk (6) 
bekezdése és az 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti azon kötelezettségének, hogy a 
felügyelő hatóságot támogassa, 
válaszoljon neki vagy rendelkezésére 
bocsássa a vonatkozó információkat, vagy 
belépést biztosítson a helyiségeibe;
o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

Or. en

Módosítás 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 5%-át, ha ez magasabb, azzal 
szemben, aki szándékosan vagy 
gondatlanságból megsérti e rendeletnek – 
a (4) és (5) bekezdésben említettektől 
eltérő – rendelkezéseit.

a) a személyes adatok feldolgozását a 
feldolgozáshoz szükséges jogalap nélkül 
vagy megfelelő jogalap nélkül végzi, vagy 
nem tesz eleget a 6., 7. és 8. cikk szerinti 
hozzájárulás feltételeinek;
b) a 9. és a 81. cikk megsértésével 
dolgozza fel az adatok különös 
kategóriáit;
c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;
d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;
e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;
f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;
g) a 26. és a 27. cikk szerint az adatkezelő 
nevében végzett feldolgozáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek megsértésével 
dolgozza fel a személyes adatokat vagy 
irányítja azok feldolgozását;
h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;
i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
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vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;
j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;
k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;
l) olyan harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére végez vagy 
irányít adattovábbítást, amelyet nem 
engedélyeztek megfelelőségi határozattal, 
vagy megfelelő biztosítékok, vagy eltérés 
alapján a 40–44. cikk szerint;
m) nem tesz eleget a felügyelő hatóság 53. 
cikk (1) bekezdése szerinti utasításának 
vagy az adatfeldolgozás átmeneti vagy 
végleges tilalmára vagy az adatáramlás 
felfüggesztésére vonatkozó 
felszólításának;
n) nem tesz eleget a 28. cikk (3) 
bekezdése, a 29. cikk, a 34. cikk (6) 
bekezdése és az 53. cikk (2) bekezdése 
szerinti azon kötelezettségének, hogy a 
felügyelő hatóságot támogassa, 
válaszoljon neki vagy rendelkezésére 
bocsássa a vonatkozó információkat, vagy 
belépést biztosítson a helyiségeibe;
o) nem tesz eleget a szakmai titoktartás 
biztosítására vonatkozó, 84. cikk szerinti 
szabályoknak.

Or. en

Módosítás 2923
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat azzal 
szemben, aki szándékosan:

Or. en

Módosítás 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság a jogsértés 
súlyossága alapján bírságot vagy 
figyelmeztetést alkalmaz azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Módosítás 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 5%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en
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Módosítás 2926
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
által haszonszerzés céljából elkövetett 
jogsértés esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. de

Módosítás 2927
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság a legsúlyosabb 
jogsértések esetében a 79. cikk (4) 
bekezdésében felsoroltakkal azonos 
kritériumok alapján 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki: 

Or. en

Módosítás 2928
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmaz, vagy vállalkozás 
esetén az éves világméretű forgalom 
legfeljebb 2%-át, azzal szemben, aki 
szándékosan vagy gondatlanságból:

(6) A felügyelő hatóság 1 000 000 euróig 
terjedő bírságot alkalmazhat, vagy 
vállalkozás esetén az éves világméretű 
forgalom legfeljebb 2%-át, azzal szemben, 
aki szándékosan vagy gondatlanságból:

Or. en

Indokolás

A felügyelő hatóságoknak mérlegelési jogkörre van szükségük annak eldöntéséhez, hogy 
helyénvaló-e a bírság alkalmazása és ha igen, milyen mértékű bírság a megfelelő.

Módosítás 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek;

c) nem tesz eleget a kifogásolásnak vagy a 
19. cikk szerinti követelményeknek, kivéve 
azt az esetet, ha érvényesen hivatkozik az 
e rendelet alapján valóban létező 
jogcímekre vagy jogszerű indokokra;

Or. es

Módosítás 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem tesz eleget a profilalkotáson 
alapuló mechanizmusok 20. cikk szerinti 
feltételeinek;

törölve
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Or. es

Módosítás 2931
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;

törölve

Or. en

Módosítás 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) nem fogadja el azokat a belső 
politikákat vagy nem alkalmazza azokat a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
biztosítják és igazolják a 22., 23. és 30. 
cikkel való összhangot;

törölve

Or. es

Módosítás 2933
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nem jelöli ki a 25. cikk szerinti 
képviselőt;

törölve

Or. en

Módosítás 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nem, vagy nem időben vagy nem teljes 
mértékben figyelmezteti vagy értesíti a 
felügyelő hatóságot vagy az érintettet a 
személyes adatok megsértéséről a 31. és a 
32. cikk szerint;

h) a kötelezően előírt esetekben nem, vagy 
nem időben vagy nem teljes mértékben 
figyelmezteti vagy értesíti a felügyelő 
hatóságot vagy az érintettet a személyes 
adatok megsértéséről a 31. és a 32. cikk 
szerint;

Or. es

Módosítás 2935
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;

törölve

Or. en
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Módosítás 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nem végez adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
vagy a felügyelő hatóság 33. és 34. cikk 
szerinti előzetes engedélyezése vagy a vele 
való előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;

i) a kötelezően előírt esetekben nem végez 
adatvédelmi hatásvizsgálatot, vagy a 
felügyelő hatóság 33. és 34. cikk szerinti 
előzetes engedélyezése vagy a vele való 
előzetes konzultáció nélkül dolgoz fel 
személyes adatot;

Or. es

Módosítás 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem jelöl ki 
adatvédelmi tisztviselőt, vagy nem 
biztosítja a feladatai ellátásához szükséges 
feltételeket;

j) a 35., 36. és 37. cikk szerint nem 
biztosítja az ahhoz szükséges feltételeket, 
hogy az adatvédelmi tisztviselő képes 
legyen ellátni feladatait;

Or. es

Módosítás 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével vagy jelzővel;

k) visszaél a 39. cikk értelmében vett 
adatvédelmi címkével, jelzővel vagy 
tanúsítással;
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Or. es

Módosítás 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E cikk alkalmazásában, a 
gondatlanságból elkövetett, jogerős 
szankciókkal büntetett jogsértéséket, az 
alábbi idők elteltével törlik a 
nyilvántartásból:
a) a (4) bekezdésben megállapított 
valamely bírsággal járó szankciók 
esetében, két év;
b) az (5) bekezdésben megállapított 
valamely bírsággal járó szankciók 
esetében, négy év;
c) a (6) bekezdésben megállapított 
valamely bírsággal járó szankciók 
esetében, hat év.

Or. es

Módosítás 2940
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A jogsértés miatt kiszabott, a (6) 
bekezdésben említett bírság kizárólag 
személyes adatok konkrét feldolgozása 
esetén alkalmazható. Az e bekezdésben 
említett, jogsértés miatt kiszabott bírság 
meghatározásakor a felügyelő hatóság a 
következő tényeket és körülményeket veszi 
figyelembe: 
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a) azt, hogy az adatkezelő vagy a 22. cikk 
(4) bekezdése szerinti fő szervezet milyen 
mértékben fogadott el belső politikákat, és 
hajtotta végre a konkrét adatfeldolgozás 
tekintetében a 22., 23. és 30. cikkben 
említett intézkedéseket;
b) azt, hogy az adatkezelő vagy a 22. cikk 
(4) bekezdése szerinti fő szervezet kijelölt-
e adatvédelmi tisztviselőt a 35. cikk 
szerint;
c) azt, hogy az adatkezelő milyen 
mértékben tette lehetővé, hogy az 
adatvédelmi tisztviselő – ha van ilyen – a 
konkrét adatfeldolgozás tekintetében 
elvégezze a 37. cikkben említett feladatait;
d) azt, hogy az adatvédelmi tisztviselő, ha 
van ilyen, részt vett-e a konkrét 
adatfeldolgozással vagy annak 
végrehajtásával kapcsolatos 
döntéshozatalban;
e) azt, hogy az adatkezelő végzett-e a 
magánélet védelmére vonatkozó 
hatásvizsgálatot a konkrét adatfeldolgozás 
tekintetében;
f) azt, hogy az adatkezelő adott esetben 
eleget tett-e a 26. cikk rendelkezéseinek; 
és
g) az, hogy az adatkezelő milyen 
mértékben utasította az adatfeldolgozót, 
ha előfordul ilyen, a 27. cikk szerint. 

Or. en

Indokolás

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.
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Módosítás 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) E cikk alkalmazásában, a súlyos 
gondatlanságból, vagy szándékosan 
elkövetett, jogerős szankciókkal büntetett 
jogsértéséket, az alábbi idők elteltével 
törlik a nyilvántartásból:
a) a (4) bekezdésben megállapított 
valamely bírsággal járó szankciók 
esetében öt év;
b) az (5) bekezdésben megállapított 
valamely bírsággal járó szankciók 
esetében, tíz év;
c) a (6) bekezdésben megállapított 
valamely bírsággal járó szankciók 
esetében tizenöt év.

Or. es

Módosítás 2942
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének aktualizálása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en
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Módosítás 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének aktualizálása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 2944
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének aktualizálása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 2945
Dimitrios Droutsas

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

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének aktualizálása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének kikérését követően – a (2) 
bekezdés szerinti feltétel és a megélhetési 
költségek alakulásának figyelembevétele 
mellett, az e cikk (4), (5) és (6) bekezdése 
szerinti közigazgatási bírságok abszolút 
összegének aktualizálása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 2946
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének aktualizálása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(7) Amennyiben meggyőző bizonyíték van 
arra, hogy szervezetek az e rendelet 
szerinti feladataik végrehajtása során 
folyamatos vagy súlyos gondatlanságot 
tanúsítottak, vagy e szankciók nem 
akadályozták meg a súlyos visszaéléseket, 
amelyek a jelenlegi keretben nem 
kezelhetők: A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a (2) bekezdés szerinti feltétel 
figyelembevétele mellett, az e cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságok összegének vagy feltételeinek 
aktualizálása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 2947
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 79. cikk (4)–(7) bekezdése nem 
vonatkozik a hatóságokra. A felügyelő 
hatóság hatóságokkal szemben nem 
jogosult bírság megállapítására és 
kiszabására.

Or. en

Módosítás 2948
Sophia in 't Veld

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő az 
adatkezelő és -feldolgozó igazgatóságának 
az e rendeletben foglalt rendelkezések be 
nem tartása tekintetében fennálló 
egyetemes felelősségére vonatkozó 
kritériumok és követelmények 
meghatározására, különös tekintettel a 
37a. cikkben említett igazgatósági tag 
felelősségére. 

Or. en

Módosítás 2949
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő az 
igazgatósággal – és különösen a 37a. 
cikkben említett igazgatósági taggal – 
szemben az e rendeletben foglalt 
rendelkezések be nem tartása miatt 
érintettek terhére bekövetkezett vagy 
bekövetkező károk miatt alkalmazható 
közigazgatási és büntetőjogi szankciókra 
vonatkozó kritériumok és követelmények 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 2950
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 7 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő a 
visszaélést bejelentő személyek jogi 
védelmének garantálására vonatkozó 
feltételek és kritériumok meghatározása 
érdekében. 

Or. en


