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A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása fontos alapvető jogok. Az
Európai Parlament mindig hangsúlyozza, hogy egyensúlyt kell találni a biztonság fokozása
és az emberi jogok – köztük az adatvédelem és a magánélet védelme – között. Az uniós
adatvédelmi reform meg fogja erősíteni a polgárok jogait, lehetővé téve számukra adataik
jobb ellenőrzését, illetve biztosítva, hogy magánéletük a digitális korban is védelem alatt áll.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikke.
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Az Uniónak biztosítania kell az Európai Unió Alapjogi Chartájában is szereplő adatvédelemhez
való alapvető jog folyamatos alkalmazását. Az összes uniós szakpolitika – így a bűnüldözés és
a bűnmegelőzés, valamint a nemzetközi kapcsolatok – terén meg kell szilárdítani a személyes
adatok védelmével kapcsolatos uniós álláspontot, különösen a gyors technológiai változással
jellemezhető globális társadalomban.

EREDMÉNYEK

A. Intézményi keret
1. Lisszaboni Szerződés
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térségben az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megoszlottak
az első (magán- és üzleti célokat szolgáló adatvédelem, a közösségi módszer alkalmazásával)
és a harmadik pillér (bűnüldözési célokat szolgáló adatvédelem, kormányközi szinten) között.
Ennek következtében a döntéshozatali folyamat a két területen eltérő szabályok szerint zajlott.
A Lisszaboni Szerződéssel megszűnt a pillérstruktúra, és az új szerződés szilárdabb alapot
nyújt az egyértelműbb és hatékonyabb adatvédelmi rendszer kialakításához, ugyanakkor új
hatáskörökkel ruházza fel az Európai Parlamentet, amely így társjogalkotóvá vált. Az EUMSZ
16. cikke úgy rendelkezik, hogy a természetes személyeknek a személyes adataik uniós
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által végzett feldolgozása tekintetében történő
védelmére vonatkozó szabályokat a Parlament és a Tanács állapítja meg, illetve a tagállamok,
amennyiben az uniós jog hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek.
2. Stratégiai iránymutatások a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területén
A Tamperei (1999. október) és Hágai Programot (2004. november) követően az Európai
Tanács 2009 decemberében a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térségre vonatkozóan többéves programot hagyott jóvá a 2010–2014-es időszakra: 2014. júniusi
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következtetéseiben az Európai Tanács meghatározta az elkövetkező évek jogalkotási és operatív
programjainak tervezésére vonatkozó stratégiai iránymutatásokat a szabadságon, a biztonságon
és a jog érvényesülésén alapuló térségen belül, az EUMSZ 68. cikke alapján. A fő célkitűzések
egyike a személyes adatok jobb védelme az EU-ban. Az iránymutatások félidős áttekintésére
2017-ben kerül majd sor.
B. Az adatvédelemre vonatkozó főbb jogalkotási aktusok
1. Az EU Alapjogi Chartája
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében a magánélet tiszteletben tartása és
a személyes adatok védelme egymással szorosan összefüggő, de különálló alapvető jogként
nyer elismerést. A chartát beillesztették a Lisszaboni Szerződésbe, ezért jogilag kötelező erejű
az Európai Unió intézményeire és testületeire és az – uniós jog végrehajtásakor – az uniós
tagállamokra nézve.
2. Európa Tanács
a. Az 1981. évi 108. sz. egyezmény
Az Európa Tanács személyes adatok gépi felhasználása során az egyének védelméről szóló,
1981. január 28-i 108. számú egyezménye az adatvédelem területén elfogadott, első jogilag
kötelező erejű nemzetközi okmány. Az egyezmény célja, hogy „minden egyén számára […]
biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát
tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi feldolgozása során”.
b. Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (EJEE)
Az 1950. november 4-i emberi jogok európai egyezményének 8. cikke bevezeti a magán- és
családi élet tiszteletben tartásához való jog fogalmát: „Mindenkinek joga van arra, hogy magán-
és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.”.
3. Az adatvédelemre vonatkozó jelenlegi uniós jogalkotási aktusok
A korábbi pillérstruktúra következtében jelenleg számos jogalkotási aktus van hatályban. Ezek
közé tartoznak a korábbi első pillérbe tartozó uniós irányelvek, például az adatvédelemről
szóló 95/46/EK irányelv, az elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló, 2009-ben módosított
2002/58/EK irányelv (az új javaslatot jelenleg tárgyalják), az adatmegőrzésről szóló 2006/24/
EK irányelv (melyet az Európai Unió Bírósága 2014. április 8-án érvénytelenné nyilvánított,
mivel súlyosan beavatkozik a magánéletbe és az adatvédelembe), valamint a személyes adatok
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozásáról szóló 45/2001/EK rendelet (az új
javaslatot jelenleg tárgyalják), illetve a korábban a harmadik pillérbe tartozó eszközök, például
a rendőrségi és büntető igazságszolgáltatás során feldolgozott személyes adatok védelméről
szóló, 2008. novemberi tanácsi kerethatározat. Az adatvédelemről szóló, új uniós szintű átfogó
jogi keret hamarosan hatályba fog lépni (lásd lejjebb).
a. Adatvédelmi irányelv (95/46/EK) – hatályon kívül helyezésére 2018 májusában kerül sor
A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv a személyes adatok
európai uniós védelmének központi jogi aktusa. Az irányelv általános szabályokat határoz
meg a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségére, meghatározza az érintettek jogait,
valamint független nemzeti felügyeleti hatóságok létrehozását is előírja. Kimondja, hogy
személyes adatokat kizárólag akkor lehet feldolgozni, ha az érintett személy ahhoz egyértelmű
hozzájárulást adott, és az adatok feldolgozása előtt erről tájékoztatást kapott.
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b. 2008/977/IB tanácsi kerethatározat – hatályon kívül helyezésére 2018 májusában kerül
sor
A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott
személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározat a
korábbi harmadik pillér alatt szabályozza az adatvédelmet. Ez a terület nem tartozik a 95/46/EK
irányelv hatálya alá, amely a korábbi első pillér alatt történő adatfeldolgozásra alkalmazandó. A
kerethatározat csak a tagállamok, az uniós hatóságok és a társult rendszerek közötti rendőrségi
és igazságügyi adatcserére vonatkozik, a belföldi adatcserére nem terjed ki.
4. Az európai adatvédelmi biztos és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport
Az európai adatvédelmi biztos olyan független felügyeleti hatóság, amely biztosítja, hogy
az uniós intézmények és szervek eleget tegyenek a 45/2001/EK adatvédelmi rendeletben
foglalt adatvédelmi kötelezettségeiknek. Az európai adatvédelmi biztos elsődleges feladata
a felügyelet, a konzultáció és az együttműködés. Az adatvédelmi irányelv 29. cikke
alapján létrehozott munkacsoport egy független tanácsadó testület az adatvédelem és a
magánélet védelme területén. A munkacsoportot az EU nemzeti adatvédelmi hatóságai, az
európai adatvédelmi biztos és a Bizottság képviselői alkotják. A munkacsoport ajánlásokat,
véleményeket és munkadokumentumokat ad ki. Az új általános adatvédelmi rendelet értelmében
az Európai Adatvédelmi Testület váltja majd fel a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoportot.
5. Az uniós adatvédelem reformja – 2018 májusától alkalmazandó
2012. január 25-én a Bizottság átfogó jogalkotási csomagot terjesztett elő az adatvédelemre
vonatkozó uniós jogszabályok megreformálása érdekében. A reform célja a személyes
adatok védelme Unió-szerte, a felhasználók saját adataik feletti ellenőrzésének javítása és a
vállalkozások költségeinek csökkentése. A technológia fejlődése és a globalizáció gyökeresen
megváltoztatta az adatok gyűjtésének és felhasználásának módját, valamint az adatokhoz
való hozzáférés lehetőségeit. Ezenfelül a 28 tagállam különbözőképpen hajtotta végre az
1995-ös szabályokat. Az egységes jogszabály meg fogja szüntetni a széttagoltságot és a
költséges adminisztratív terheket. Ez elő fogja segíteni a fogyasztók online szolgáltatások
iránti bizalmának megerősítését, megadva az olyannyira szükséges fellendülést az európai
növekedésnek, munkahelyteremtésnek és innovációnak. 2015 decemberében, közel három év
tárgyalás után a Parlament (bizottsági szinten) és a Tanács (nagyköveti szinten) megállapodást
ért el az új adatvédelmi szabályokról. Az új szabályokat 2016 áprilisában tették közzé és 2018
májusától kerülnek alkalmazásra:
— az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet)
hatályon kívül helyezéséről;

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

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament mindig is hangsúlyozta annak szükségességét, hogy meg kell találni az egyensúlyt
a biztonság fokozása, valamint a magánélet védelme és az adatvédelem között. Különféle
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állásfoglalásokat fogadott el a kényes kérdésekre vonatkozóan, különös tekintettel az etnikai
alapú profilalkotásra, a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló,
határokon átnyúló együttműködésről szóló prümi tanácsi határozatra, a repülés biztonságának
fokozása érdekében a testszkennerek alkalmazására, az útlevelekben lévő biometrikus elemekre,
a közös konzuli utasításokra, a határigazgatásra, az internetre és az adatbányászatra.
A Parlament 2010 februárjában egyetértési eljárás keretében elutasította a terrorizmus
finanszírozásának felderítését célzó programról szóló (korábban SWIFT-megállapodás néven
ismert) megállapodás, azaz a banki adatoknak terrorizmusellenes célból az USA-ba történő
továbbításáról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazását. A Parlament 2010. július 8-
i állásfoglalásának elfogadását követően a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó
programról szóló megállapodás 2010 augusztusában lépett hatályba. 2011 júliusában a
Bizottság közleményt fogadott el a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai
rendszer (TFTS) létrehozásának főbb lehetőségeiről, mellyel kapcsolatban a Parlament kifejezte
kételyeit. 2013 novemberében a Bizottság bejelentette, hogy jelen szakaszban nem óhajt
javaslatot benyújtani a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszerre.
Szintén rendkívül fontos téma az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között
az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és továbbításáról szóló
megállapodás a légi fuvarozók és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma között.
A Parlament egyetértését követően a Tanács 2012 áprilisában elfogadta az új megállapodás
megkötéséről szóló határozatot, és ez a megállapodás a 2007 óta ideiglenesen hatályban lévő
EU–USA PNR-megállapodás helyébe lépett.
A Bizottság 2011 februárjában az utas-nyilvántartási adatállománynak a terrorista
bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és
büntetőeljárás alá vonása érdekében történő felhasználásáról szóló irányelvre irányuló
javaslatot terjesztett elő. 2013. júniusi plenáris ülésén a Parlament úgy határozott, hogy
az ügyet visszautalja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz (LIBE),
amely (2013 áprilisában) leszavazta az uniós PNR-javaslatot, megkérdőjelezve arányosságát
és az alapvető jogoknak való megfelelését. A 2015-ben Franciaországban elkövetett
terrortámadásokat és az EU belső biztonságát érinthető, külföldi harcosok általi fenyegetésekkel
kapcsolatos újabb aggodalmakat követően az uniós PNR-javaslatról szóló vita újabb lendületet
kapott. 2015 decemberében a Parlament (bizottsági szinten) és a Tanács (nagyköveti
szinten) kompromisszumos megoldást ért el ebben a kényes ügyben. Az utas-nyilvántartási
adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése,
felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló,
2016. április 27-i (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelvet 2018. májusig kell a
nemzeti jogba átültetni.
A Parlament részt vett az információcseréről és az adatvédelemről az USA-val kötött,
jogilag kötelező erejű adatvédelmi keretmegállapodás (egyetértési eljárás keretében történő)
jóváhagyásának folyamatában is. A cél a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni
küzdelem során a transzatlanti együttműködés keretében továbbított személyes adatok magas
szintű védelmének biztosítása. Az Obama elnök által 2016 februárjában aláírt, a bírósági
jogorvoslatról szóló törvény előkészítette az EU–USA adatvédelmi keretmegállapodás 2016.
június 2-i aláírását. Ezzel párhuzamosam a kereskedelmi célú adattovábbítás magas szintű
adatvédelmének biztosítása érdekében létrehozták az EU–USA adatvédelmi pajzsot. Az
adatvédelmi pajzs tükrözi az Európai Unió Bírósága által 2015 októberében hozott, a védett
adatkikötőről szóló régi keretet (önkéntes adatvédelmi normák olyan nem európai uniós
vállalatokra vonatkozóan, melyek európai uniós polgárok személyes adatait továbbítják az
USA-nak) érvénytelennek nyilvánító ítéletben meghatározott követelményeket. A 95/46/EK
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irányelv értelmében 2016. július 12-én a Bizottság végrehajtási határozatott fogadott el az
EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről, amely azonnal hatályba
lépett. 2016. augusztus 1-je óta a társaságok csatlakozhatnak az Egyesült Államok Kereskedelmi
Minisztériumával kötött adatvédelmi pajzshoz, amely ellenőrzi, hogy adatvédelmi politikájuk
megfelel-e az adatvédelmi pajzs által előírt magas szintű adatvédelmi előírásoknak. A
transzatlanti adatáramlásokról szóló, 2016. május 26-i állásfoglalásában a Parlament üdvözölte
a védett adatkikötőről szóló határozathoz képest az – azt felváltó – adatvédelmi pajzs jelentős
javítása érdekében tett erőfeszítéseket, és kritikákat fogalmazott meg.
2014. március 12-én a Parlament állásfoglalást fogadott el az egyesült államokbeli
Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban
megfigyelést végző szervekről és az európai uniós polgárok alapvető jogaira gyakorolt
hatásukról, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésről. Ez az állásfoglalás az
európai uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről folytatott hat hónapos parlamenti
vizsgálatot zárta le, melyre az USA és néhány EU-tagállam állítólagos kémkedéséről 2013
júniusában napvilágot látott híreket követően került sor. Állásfoglalásában a Parlament a
védett adatkikötőre vonatkozó alapelvek és a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó
program felfüggesztésére szólított fel. 2015. október 29-én a Parlament állásfoglalást fogadott
el az európai uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i
állásfoglalásának nyomon követéséről, amelyben ismételten felszólított a védett adatkikötőről
szóló határozat és a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program felfüggesztésére.
A Parlament rendes jogalkotási eljárás keretében vett részt az adatvédelmi reform
jóváhagyásában (lásd az előző pontot). Az új adatvédelmi szabályok megerősítik majd
a polgárok alapvető jogait a digitális korban, és a társaságokra vonatkozó szabályok
egyszerűsítése révén megkönnyítik az üzletmenetet a digitális egységes piacon.
Kristiina Milt
10/2017
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