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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

a Heinz HUBER, osztrák állampolgár által benyújtott 481/98 sz. kérelem az EU-
polgárok adatainak a Német Szövetségi Köztársaság külföldieket kezelő hatóságai általi 
tárolása tárgyában

1. A kérelem összefoglalása

A kérelmező, aki 1971 óta lakik a Német Szövetségi Köztársaságban, azt állítja, hogy 
a Német Szövetségi Köztársaság egy sor, a külföldiekre és az adatvédelemre 
vonatkozó rendelkezése ellentmond a közösségi jognak, különösen az 1995. októberi 
95/46/EK számú adatvédelemről szóló irányelvnek. A kérelmező az EU-polgárok 
adatainak a Német Szövetségi Köztársaság általi tárolási módjában az érintett 
személyek információhoz fűződő önrendelkezési jogának a megsértését látja. Ez 
szerinte hátrányos megkülönböztetés a német állampolgárok helyzetéhez képest .

TÁJÉKOZTATÁS: - A kérelmező ezzel az üggyel már sikertelenül fordult különböző 
német minisztériumokhoz.

- A vizsgálat: nyilvános.

2. A kérelmet 1998. október 2-án illetékességi körbe tartozónak nyilvánították, a 
Bizottságtól felvilágosítást kértek (az ügyrend 157. cikk 4. bekezdése).

3. 1999. április 13-án a Bizottság következő ideiglenes válasza érkezett be: 

A Bizottság hivatalai jelenleg készítik a választ a fent említett kérelemben foglalt 
kérdésekre.
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Mivel ezek a kérdések nemcsak a természetes személyek személyes vonatkozású 
adatainak a feldolgozás során történő védelméről és a szabad adatforgalommal 
foglalkozó 95/46/EK sz. irányelv betartására vonatkoznak, hanem a szabad 
költözködésről szóló irányelv betartására is, az erre vonatkozó szövegeknek és 
eljárásoknak a mindenkor illetékes hivatalok általi alapos elemzésére van szükség. 

A Bizottság azt a nézetet vallja, hogy a polgárok kérelmeire adott válaszokhoz való 
hozzászólásainak ésszerű határidőkön belül kell megtörténniük, amelyek figyelembe 
veszik az európai polgár által elvárt tájékoztatási és támogatási igényt. Ezért a 
hivatalok ezeket a kérdéseket az első helyen kezelik. Huber úr panasza esetében a 
hivatalok sajnálják, hogy a kérdés bonyolultsága és a vizsgálat alapossága miatt nem 
volt lehetséges gyorsabb választ adni. A hivatalok azonban igyekeznek a lehető 
leghamarabb az ügyet előmozdító választ adni.

4. 1999. június 21-én a Bizottság következő kiegészítő közlése érkezett be: 

1. A tények

Huber úr osztrák állampolgár, aki 1971 óta él Singenben, Németország Baden-
Württemberg tartományában, és 1995. január 26. óta határidő nélküli tartózkodási 
engedély birtokában van, két tekintetben is panasszal él a német hatóságok 
magatartása ellen.

Egyrészt a város külföldiekkel kapcsolatban illetékes hivatala 1997. IV. 26-án 
felszólította, hogy maga és kiskorú lánya számára érvényes útlevelet mutasson be 
(útlevele 1997. IV. 9-én lejárt.). Elmagyarázták neki, hogy a külföldiekre vonatkozó 
törvény értelmében adott esetben szankciónak, például kiutasításnak tenné ki magát, 
ha nem tudna érvényes útlevelet bemutatni.

Másrészt a hivatalnok, amikor Huber úr 1997. május 7-én a külföldiekkel foglalkozó 
hivatalnál bemutatta új útlevelét, amelybe a lánya is be volt vezetve, az okmány első 
két oldaláról készült fénymásolat egy példányát megtartotta, és elmagyarázta, hogy az 
útlevél másolatát meg kell őrizni a külföldiek nyilvántartásában. Huber úr azt a 
felfogást képviseli, hogy itt a közösségi jog megsértéséről van szó, különösen a szabad 
költözködés jogáról szóló irányelvek és a természetes személyek személyes adatainak 
a feldolgozás során való védelméről szóló 95/46/EG számú irányelv, valamint az 
állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetést tiltó elv tekintetében.

2. A jogi helyzet

2.1. A szabad költözködésre vonatkozó irányelvek

Az ott-tartózkodás jogára vonatkozó különböző irányelvekből1 kitűnik, hogy egy 
tagállam állampolgárának, akinek szándékában áll három hónapnál hosszabb ideig egy 
másik tagállamban tartózkodni, tartózkodási engedélyt kell kérvényeznie. Ennek az 
okmánynak a kiállításához az érintettnek többek között egy érvényes 
személyazonosító okmányt (személyi igazolványt vagy útlevelet) kell bemutatnia. 

  
1 Lásd például a 68/360 sz. irányelvet a munkavállalók tartózkodási jogáról, 1968. X. 19-i HL L 257.
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Az ott-tartózkodás vonatkozásában a személyazonosító okmány lejárata esetére a 
64/221 sz. irányelv1 3. cikk 2. bekezdése a következőt mondja: „Az a tény, hogy az a 
személyazonosító okmány, amely a fogadó országba való beutazást és a tartózkodási 
engedély kiadását lehetővé tette, érvényét veszti, nem jogosít fel a felségterületről való 
eltávolításra.“
Singen város külföldiekkel foglalkozó hatóságának a kérelmező részére adott közlése, 
mely szerint kiutasítás fenyegetheti akkor, ha nem mutat be érvényes útlevelet, a 
64/221. sz. irányelv fent említett rendelkezésébe ütközik.

Utalunk arra, hogy az érvényes személyazonosító igazolvánnyal való rendelkezésre 
vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók kérdését eljárás 
keretében benyújtottuk a Bírósághoz. 1998. IV. 30-i ítéletében2 a Bizottság 
megállapította, hogy „az a tagállam, amely más tagállamok állampolgárait, akik 
felségterületén tartózkodnak, aránytalan mértékben másképp kezeli, mint saját 
állampolgárait az igazolási kötelezettség hasonló megszegése esetén, a vétkesség 
mértéke és a büntetési keret szempontjából, nem teljesíti a Szerződés 48., 52. és 59. 
cikkeiből adódó kötelezettségeit …“. 

Eltekintve a szankciók fent említett különleges kérdésétől, panasz útján már 
tájékoztatták a Bizottság hivatalait a német helyhatóságok gyakorlatáról, amely abban 
áll, hogy ellenőrzi az uniós polgárok nemzeti személyigazolványának érvényességét 
anélkül, hogy azt a tartózkodási engedély kiállítása vagy meghosszabbítása vagy a 
lakóhely megváltoztatása indokolná. Felkérték a német hatóságokat ennek a 
gyakorlatnak a részletesebb magyarázatára. A német hatóságok által adandó válasz 
alapján fogják a Bizottság hivatalai megvizsgálni, hogy megfelelő-e, ha a Bizottság 
egy szerződésszegési eljárás megindítását javasolja.

2.2 A személyes vonatkozású adatok védelméről szóló irányelv

Azoknak a személyes adatoknak a megszerzése, amelyeket Huber úr említ, 1997. 
május 7-én, azaz a 95/46/EK sz., a természetes személyek személyes vonatkozású 
adatai feldolgozás során történő védelméről és a szabad adatáramlásról szóló 1998. 
október 25-i irányelv3 életbelépése előtt történt.

Ezeket a személyes adatokat mégis továbbították és bevezették a külföldiek központi 
nyilvántartásába, megőrizték, és abból kell kiindulni, hogy azok még mindig 
megtalálhatók ott. Mivel Németország az 1998. október 25-én hatályba lépett 
irányelvet még nem ültette át nemzeti jogrendszerébe, szerződésszegési eljárás indult 
Németország ellen a 95/46/EK sz. irányelv 32. cikke 4. bekezdése megsértése miatt 
(tájékoztatási kötelezettség a Bizottság felé az irányelv által érintett területre 
vonatkozó belső jogi előírásokról). Most már csak azt kell megvizsgálni, hogy a felrótt 
tények mennyiben vannak összhangban a 95/46/EK sz. irányelvvel a belső jogba való 
átültetés kötelezettsége szerint. A 95/46/EK sz. irányelv 3. cikke szerint ez az irányelv 

  
1 1964. II. 25-i irányelv a külföldiek beutazására és ott-tartózkodására vonatkozó különleges előírások 
összehangolásáról, amennyiben azt közrendi, biztonsági vagy egészségi okok indokolják, 1964. IV. 4-i HL L56.

2 C-24/97. sz. jogeset, Bizottság/Németország
3 Az 1995. október 24-i 95/46/EG sz. irányelv, 1995. november 23-i 281. sz. HL L, 31. old.
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nem alkalmazandó a személyes adatok olyan feldolgozására, amely a közösségi jog 
alkalmazási területéhez nem tartozó tevékenységek gyakorlása érdekében történik. 
Mivel az előttünk álló esetben a kritizált feldolgozás a tartózkodási jogra vonatkozó 
mindenkori irányelvek (lásd a megjegyzést az 1. oldalon) és a külföldiek beutazására 
és ott-tartózkodására vonatkozó külön előírások összehangolásáról szóló 64/221/EGK 
irányelv alkalmazása keretében történik, amennyiben az közrendi, biztonsági vagy 
egészségi okokból indokolt, a személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK irányelv 
kerül alkalmazásra. 
A 95/46/EK sz. irányelv 6. cikk b) bekezdése kimondja, hogy a személyes adatokat 
meghatározott egyértelmű és jogszerű célokra lehet felvenni és az ezekkel a 
célkitűzésekkel össze nem egyeztethető módon nem lehet tovább-feldolgozni. Ennek 
az irányelvnek a 7. cikke, e) pontja szerint egy ilyen feldolgozás csak akkor történhet 
meg az érintett személy előzetes hozzájárulása nélkül, ha „a feldolgozás egy olyan 
feladat elvégzéséhez szükséges, amely közérdeket képvisel vagy közhatalom 
gyakorlása során történik, és a feldolgozásért felelősre vagy arra a harmadik 
személyre, akinek az adatokat továbbítják, ezt ráruházták.“

A jelen esetben a külföldiek központi nyilvántartásáról szóló törvény célként az 
illetékes hatóságok munkájának támogatását nevezi meg a külföldiek jogával, ill. a 
menedékjoggal kapcsolatos intézkedések végrehajtása során. Singen község 
külföldiekkel foglalkozó hatósága köteles az adatokat a nyilvántartóhoz továbbítani.

A törvény szerint bizonyos ún. alapadatokhoz (pld. vezetéknév, keresztnév, születési 
dátum, születési hely, nem, állampolgárság, előző, ill. más nevek, családi állapot) való 
hozzáférés minden német hatóság számára megengedett. Ugyancsak engedélyezi a 
törvény a hozzáférést további adatokhoz azoknak a hatóságoknak, amelyek bizonyos 
területekért felelősek (pld. külföldiekkel foglalkozó hatóságok, menedékügyi hivatal, 
rendőrség, államügyészek, bíróságok, nemzeti munkaügyi hivatal, állampolgársággal 
foglalkozó hivatalok, titkosszolgálatok, kémelhárítás, Külügyminisztérium, 
nagykövetségek és más közhivatalok, amelyek vízummal foglalkoznak). Ugyancsak 
engedélyezve van harmadik országok magánirodáinak és hatóságainak a hozzáférése. 
Engedélyezni lehet a közvetlen on-line hozzáférést is. Bizonyos hatóságok ugyancsak 
különböző okokból bejegyezhetnek keresési jellemzőket azokról a külföldiekről, 
akiknek ismeretlen a lakóhelye; szintén lehetséges személyek csoportjairól 
felvilágosítást kérni („csoportos felvilágosítás, raszteres körözés“). 

A törvény egyetlen esetben sem tesz különbséget az Európai Unió tagállamainak 
polgárai és a többi külföldi között. A német polgárokat nem jegyzik be hasonló 
központi nyilvántartásba.

Nem világos, hogy milyen okból kellene Huber úr és lánya személyes adatait ebben a 
nyilvántartásban tárolni. Először is a nyilvántartás céljának megfogalmazása nem 
engedi meg annak a pontos oknak a közlését, amely miatt Huber úr és lánya adatait 
ebben a nyilvántartásban tárolják. Továbbá nehéz megindokolni, hogy miért kell 
nemcsak a szabad költözködés és ott-tartózkodás jogáról szóló közösségi irányelvek, 
különösen a fent említett 64/221/EGK sz. irányelv végrehajtásában illetékes 
hatóságok, hanem az összes német hatóság és harmadik országok bizonyos hatóságai, 
valamint magánirodák számára is hozzáférést biztosítani az alapadatokhoz, és 
bizonyos hivataloknak a többi adathoz is.
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A szabad költözéshez és szabad ott-tartózkodáshoz való jog alapján, a Szerződéssel, a 
közösségi irányelvekkel és a Bíróság joggyakorlatával összhangban valamelyik 
tagállam polgára hivatkozhat arra, hogy ugyanazt az ott-tartózkodási jogot vehesse 
igénybe magas fokon, mint a befogadó ország polgára – szemben más külföldiekkel. 
Fontos hangsúlyosan utalni arra, hogy a tartózkodási engedélyek csak nyilatkozat 
jellegűek, viszont az ott-tartózkodási engedély kiadásának nem feltételei. Sőt azok 
között a feltételek között is, hogy ennek a jognak az alkalmazása megengedi a 
befogadó országnak bizonyos elővigyázatossági intézkedések meghozatalát annak 
ellenőrzése érdekében, hogy a tartózkodási engedély megadásának feltételei adottak-e, 
ill. a 64/221/EGK sz. irányelvben meghatározott keretek között bizonyos közérdekek 
védelme érdekében, megkérdőjelezhető a Németország által alkalmazott intézkedés 
hatékonysága és megfelelő jellege, valamint arányossága. 

Huber úr és lánya adatainak a megőrzése a külföldiek nyilvántartásában ezeket a 
személyeket tartós megfigyelés alá helyezi, amelynek a német állampolgárok 
nincsenek kitéve. 

Ennek következtében a Huber úr és lánya személyes adatainak a feldolgozása 
meghaladja az ott-tartózkodási jog alkalmazása vagy a közérdek védelme érdekében 
megengedhető intézkedéseket, és szükségtelennek tekintendő a 95/46/EK sz. irányelv 
7. cikke e) pontja értelmében. 

Mindazonáltal a német hatóságok magyarázatára is szükség van, mielőtt a végleges 
álláspontot kialakítjuk.

3. Végkövetkeztetések

a) A tartózkodási jogról szóló irányelvvel kapcsolatban Singen város külföldiekkel 
foglalkozó hatóságának a kérelmező részére adott közlése, mely szerint bizonyos 
körülmények között kiutasítás fenyegetheti, ha nem mutat be érvényes útlevelet, a 
64/221. sz. irányelv fent említett rendelkezésébe ütközik. A Bizottság továbbá 
ellenőrizni fogja a német hatóságok abbeli gyakorlatát, hogy ellenőrzik az uniós 
polgárok nemzeti személyi igazolványának érvényességét anélkül, hogy ezt az ott-
tartózkodási engedély kiállítása vagy meghosszabbítása, vagy a lakóhely 
megváltoztatása indokolttá tenné.

b) A személyes vonatkozású adatok védelméről szóló irányelv betartásával 
kapcsolatban a kérelmezővel egyetértésben javasoljuk, hogy ügyét továbbítsuk a 
német szövetségi adatvédelmi biztoshoz1. Ha a petíciós bizottság ezzel egyetért, a 
Bizottság hivatalai gondoskodhatnak erről.

5. 2000. február 22-én a Bizottságtól a következő előzetes válasz érkezett:

Az Európai Parlament a kérelmet, valamint a Bizottság hivatalainak fejtegetéseit 
továbbította a német hatóságokhoz, hogy azok az érintett kérdésekben állást tudjanak 
foglalni.

  
1 Német szövetségi adatvédelmi biztos, D-53131 Bonn, Postafiók 200112.
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A Bizottság eddig még nem kapott választ a német hatóságoktól. Amint a német 
hatóságok értesítik a Bizottságot álláspontjukról, a Bizottság hivatalai elemezni fogják 
azt, és közlik az Európai Parlamenttel végleges véleményüket Huber úr kérvényével 
kapcsolatban.

6. 2000. február 20-án a Bizottság következő kiegészítő közlése érkezett be:

1. A tények

Huber úr osztrák állampolgár, aki 1971 óta él Singenben, Németország Baden-
Württemberg tartományában, és 1995. január 26. óta határidő nélküli tartózkodási 
engedély birtokában van, két tekintetben is panasszal él a német hatóságok 
magatartása ellen.

Egyrészt a város külföldiekkel kapcsolatban illetékes hivatala 1997. IV. 26-án 
felszólította, hogy maga és kiskorú lánya számára érvényes útlevelet mutasson be 
(útlevele 1997. IV. 9-én lejárt.). Elmagyarázták neki, hogy a külföldiekre vonatkozó 
törvény értelmében adott esetben szankciónak, például kiutasításnak tenné ki magát, 
ha nem tudna érvényes útlevelet bemutatni.

Másrészt a hivatalnok, amikor Huber úr 1997. május 7-én a külföldiekkel foglalkozó 
hivatalnál bemutatta új útlevelét, amelybe a lánya is be volt vezetve, az okmány első 
két oldaláról készült fénymásolat egy példányát megtartotta, és elmagyarázta, hogy a 
külföldiek központi nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az útlevél másolatát 
meg kell őrizni a külföldiek központi nyilvántartásában. 

Huber úr azt a felfogást képviseli, hogy itt a közösségi jog megsértéséről van szó, 
különösen a szabad költözködés jogáról szóló irányelvek és a természetes személyek 
személyes adatainak a feldolgozás során való védelméről szóló 95/46/EK számú 
irányelv tekintetében, valamint az állampolgárság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetést tiltó elv megsértéséről.

2. Eljárás

Az Európai Bizottság javaslatára és az általa elvégzett elemzésnek megfelelően az
Európai Parlament 1999. december 22-i (-309160) és 2000. április 13-i (-109046) 
levelével továbbította Huber úr kérelmét, valamint a kérvénybizottság közleményét a 
német szövetségi adatvédelmi biztoshoz.

Felszólította a szövetségi biztost, hogy nyilatkozzon a kérdésről, hogy szükséges-e a 
kérvényező adatainak a nyilvántartása a külföldiek központi nyilvántartásában. A 
szövetségi biztos 2000. szeptember 20-ai levelében válaszolt.

Időközben a kérvényező további információkat adott, amelyek tartalmazták a 
külföldiek központi nyilvántartásában az őrá vonatkozó adatok kivonatát, valamint az 
ezeknek az adatoknak a törlésére vonatkozó kérelmet, amelyet az ezt a nyilvántartást 
vezető hatósághoz intézett. Ezt a kérelmet elutasították, ugyanúgy, mint azt a 
közigazgatási panaszt, amelyet a kérelmező ez ellen az elutasítás ellen benyújtott. 
Ezután a közigazgatási bíróságon nyújtott be panaszt az ellen a hatóság ellen, amely 
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nem hajlandó az adatok nyilvántartásból való törlésére.

3. A jogi helyzet

3.1. A személyes adatok védelméről szóló irányelv

A Német Szövetségi Köztársaság szövetségi adatvédelmi biztosa először arra az 
általánosnak tartott kérdésre adott választ, hogy szükséges-e az Európai Unió polgárai 
személyes adatainak a külföldiek központi nyilvántartásában való feldolgozása. Mivel 
számára a kérelmező konkrét esetére vonatkozóan nem álltak rendelkezésre 
információk, ezzel az egyedi esettel kapcsolatban nem foglalt állást. A Szövetségi 
Belügyminisztériumot kérte fel állásfoglalásra. A Belügyminisztérium felfogása 
szerint a külföldiek központi nyilvántartását a 95/46/EK sz. irányelvnek a nemzeti 
jogba történő átültetésekor kell azzal összhangba hozni. Mindazonáltal a minisztérium 
nem látja a közösségi jog semmilyen megsértését abban, hogy EU-polgárok adatait 
nyilvántartják a külföldiek központi nyilvántartásában. A szövetségi adatvédelmi 
biztos álláspontja ezzel szemben valamelyest differenciáltabb. Válaszában 
különbséget tesz mindenekelőtt a gyakorlati előnyök között, amelyeket egy ilyen 
nyilvántartás kínál egy ilyen vonatkozású, szigorúan vett jogi kötelezettséggel 
szemben.

A szövetségi adatvédelmi biztos arról tájékoztat, hogy minden Németországban lakó 
polgárt bevezetnek a bejelentéssel működő nyilvántartásba (a települések 
lakónyilvántartásába), amelyet decentralizáltan vezetnek, és ezek bizonyos fajta 
adatokat tartalmaznak. A külföldiek bejelentéssel működő nyilvántartása, amelyet 
központilag vezetnek, ezzel szemben ugyanazokon az adatokon kívül olyan 
információkat is tartalmaz, amelyek a lakos külföldi státuszával függnek össze. 
Európai polgárok esetében csak a külföldiek központi nyilvántartása (a települési 
nyilvántartás nem) tartalmaz információkat azok ott-tartózkodásáról vagy a velük 
szemben alkalmazott kiutasítási, ill. kitoloncolási intézkedésekről. Ezen felül ez a 
nyilvántartás általános információkat tartalmaz a külföldiek jogállásáról, amely 
azonban az Európai Unió polgárait – kivételezett helyzetüknek köszönhetően – nem 
vagy csak kivételes esetekben érintheti.

A szövetségi biztos azon a véleményen van, hogy a közösségi jog nem kötelezi a 
tagállamokat arra, hogy a többi tagállam polgárait teljesen a saját állampolgáraikkal –
jelen esetben a német állampolgárokkal – azonosan kezeljék. Következésképpen az 
európai polgárokat be lehet vezetni ebbe a nyilvántartásba, amennyiben ez jogilag 
szükséges és nemcsak gyakorlati előnnyel jár – akár a hatóságok, akár a polgár 
számára –. A 95/46/EK irányelv kimondja, hogy személyes adatok mindenfajta 
feldolgozásához meghatározott jogszerű feltételek megléte szükséges. Ilyen jogszerű 
előfeltételként ismeri el a 7. cikk e) pontja azt, ha „egy olyan feladat elvégzéséhez 
szükséges a feldolgozás, amely a köz érdekét szolgálja“. 
A szövetségi biztos a következő eseteket különbözteti meg:

• Amennyiben a települési lakónyilvántartásban nyilvántartottakkal azonos 
alapadatokról van szó (a külföldiek központi nyilvántartásáról szóló törvény 3.§ 4. 
és 5. pontja), akkor ezeknek az adatoknak a pótlólagos bejegyzése a külföldiek 
központi nyilvántartásába jogilag nem szükséges (bár a közigazgatási feladatok 
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teljesítése szempontjából a szövetségi szinten való hozzáférés gyakorlati előnyt 
nyújt, amely a német polgárokra vonatkozóan nem áll fenn).

• Ha a polgár ott-tartózkodásának jogi státuszára vonatkozó információkról van szó 
(a külföldiek központi nyilvántartásáról szóló törvény 3.§ 6. pontja), azaz olyan 
adatokról, hogy határidős vagy határidő nélküli ott-tartózkodási engedélyt 
állítottak-e ki számára, adódhatnak olyan helyzetek, amelyekben a szövetségi 
hatóságnak ezt a státuszt felül kell vizsgálnia. Mindenesetre az érintett polgár ott-
tartózkodása szabályosságának igazolását saját maga elvégezheti, úgyhogy a 
külföldiek központi nyilvántartásába való bevezetése nem parancsolóan szükséges. 
Ennek az információnak nem szükséges szövetségi szinten rendelkezésre állnia.

• Ha a másik tagállam állampolgárával szemben a Németországból való kiutasításra 
vonatkozó rendelkezés van érvényben, (a külföldiek központi nyilvántartásáról 
szóló törvény 3.§ 7. és 2.§ 3. pontja), akkor ez indokolttá teheti a külföldiek 
központi nyilvántartásában való szerepeltetését. Ha viszont az érintett polgár ellen 
nincsenek ilyen jellegű intézkedések foganatosítva, akkor a rá vonatkozó adatokat 
nem lenne szabad a külföldiek központi nyilvántartásában tárolni.

• Általában a külföldiek jogállására vonatkozó további információkkal kapcsolatban 
(a külföldiek központi nyilvántartásáról szóló törvény 3.§-ának többi rendelkezése), 
amely alapvetően eltér az EU polgáraiétól, azok kivételezett státuszának 
köszönhetően, ilyen jellegű információkat elvileg az EU-polgárokról nem 
szükséges tárolni. Ennek következtében az érintett polgárnak nem lenne szabad 
szerepelnie a nyilvántartásban.

Miután így megállapítást nyert, hogy csak az ott-tartózkodással kapcsolatos jogi 
döntések esetei, azaz kiutasítási és kitoloncolási rendelkezések indokolhatják a 
bejegyzést, a szövetségi adatvédelmi biztos arra a végkövetkeztetésre jut, hogy nem 
lenne arányos az összes szabad költözési joggal rendelkező EU-polgár ún. alapadatait 
további személyes információkkal, valamint az ott-tartózkodásuk státuszával felvenni 
a külföldiek központi nyilvántartásába. A szövetségi biztos felfogása szerint elegendő 
lenne a többi tagállam polgárai közül csak azokat felvenni a külföldiek központi 
nyilvántartásába, akikre ténylegesen ott-tartózkodásukkal kapcsolatos döntések 
vonatkoznak.

Tehát nem lenne szabad általánosan az összes európai polgárt nyilvántartani.

Az Európai Bizottság csatlakozik a szövetségi adatvédelmi biztos véleményéhez. 
Mivel a kérelmezőre vonatkozóan nem fordult elő ilyen ott-tartózkodás-jogi vagy 
egyéb döntés (lásd a külföldiek központi nyilvántartásának 2000. július 17-i 
kivonatát), az Európai Bizottság azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy nem áll fenn 
olyan ok, amely indokolná a kérelmezőnek a külföldiek központi nyilvántartásába való 
felvételét.

Következésképpen a Huber úr és lánya személyes adatainak feldolgozása túlmegy 
azokon az intézkedéseken, amelyek a ott-tartózkodási jog alkalmazása vagy a 
közérdek védelme céljából megengedhetőek, és a 95/46/EK sz. irányelv 7. cikkének e) 
pontja szerint nem lennének szükségesek.
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3.2. A szabad költözködésre vonatkozó irányelvek

Amint az előző közlésben említettük, a Bizottság hivatalai felvették a kapcsolatot a 
német hatóságokkal egy másik panasszal összefüggésben, amelyben azt a helyi német 
hatóságok által folytatott gyakorlatot kifogásolták, hogy az EU-polgárok nemzeti 
személyi okmányainak érvényességét ellenőrizték anélkül, hogy ezt az ellenőrzést 
indokolta volna a tartózkodási engedély kiállítása vagy megújítása. Ennek a 
levélváltásnak köszönhetően Rheinland-Pfalz tartomány belügyminisztere, azé a 
tartományé, amelyben a másik panaszos lakott, 1998. IX. 14-i körlevelében arra 
utasította a külföldiekkel foglalkozó hatóságokat, hogy az Európai Unió polgárait már 
ne idézzék be olyan okból, hogy azok mutassák be érvényes személyi igazolványukat 
vagy útlevelüket. A Bizottság hivatalai elvárják, hogy szövetségi szinten küldjenek 
szét egy ilyen levelet annak biztosítása érdekében, hogy ne alkalmazzanak ilyen, a 
közösségi joggal ellentétes közigazgatási gyakorlatot a többi szövetségi tartományban 
sem.

4. Végkövetkeztetések

4.1. A személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK sz. irányelv betartásával 
kapcsolatban az Európai Bizottság nézete szerint a kérvény feldolgozása során 
világossá vált, hogy a fennálló helyzet nincs összhangban ezzel az irányelvvel. Ezért 
javasolja, hogy az Európai Parlament tájékoztassa erről a kérelmezőt és adott esetben 
azokat a hatóságokat és a közigazgatási bíróságot is, akik ezzel az üggyel 
foglalkoznak.

Ezen felül a Bizottság ezt az esetet határozottan figyelembe fogja venni az irányelv 
átvételének ellenőrzése során. Mivel a 95/46/EK sz. irányelvet a Német Szövetségi 
Köztársaságban még nem vették át a nemzeti jogrendbe (az átvétel határidejéül 1998. 
október 24-ét tűzték ki), az Európai Bizottság a Bíróságon panaszt emelt a Német 
Szövetségi Köztársaság ellen, mert elmulasztotta az irányelv átvételére irányuló 
nemzeti intézkedések ismertetését.

4.2. Ami a tartózkodási jogról szóló irányelvek betartását illeti, jelenleg a Bizottság 
hivatalai azt vizsgálják, hogy a kormányzati gyakorlat a tagállamok állampolgárai 
személyi okmányainak ellenőrzése területén az összes szövetségi tartományban 
megfelel-e a közösségi jognak.

7. A Bizottság 2001. december 13-án beérkezett kiegészítő közleménye:

Felkérték a Bizottságot, hogy nyilatkozzon a kérelmező 2001. május 25-i (2001. július 
18-án a Piac Főigazgatósághoz beérkezett) levelével kapcsolatban, amelyben kritizálja 
a jogai érvényesítésével összefüggésben a németországi bíróságok előtt felmerült 
problémáit.

A kiegészítő információk nem a személyes adatok védelméről szóló irányelv 
kifejtését, hanem az igazságszolgáltatáshoz való hozzájutást érintik. A kérelmező 
mindenekelőtt azt kifogásolja, hogy az államügyész nem akarja tovább követni az 
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ügyét a közérdek hiánya miatt. Ilyen körülmények között a Bizottságnak nem feladata 
állást foglalni azon okokkal kapcsolatban, amelyek az államügyészt arra indították, 
hogy az ügyet ad acta tegye.

A Bizottság által ebben az ügyben eddig fenntartott álláspontot emiatt nem kell 
megváltoztatni (a kérelmezőnek igaza van: adatainak nem kellene szerepelniük a 
németországi külföldiek központi nyilvántartásában). A kérvénybizottság egyébként 
ugyanezt a véleményt képviselte.

8. A Bizottság 2002. április 3-án beérkezett kiegészítő közleménye:

Az Európai Bizottságot felszólították, hogy nyilatkozzon a kérelmezőnek az Európai 
Parlamenthez intézett, kiegészítő információkat közlő, 2001. november 26-i levelével 
kapcsolatban.

Ebben a kérelmező követeli: a) hogy az Európai Bíróság büntesse meg a külföldiek 
központi nyilvántartásáért felelős hatóságot amiatt, mert vonakodik törölni a 
kérelmező személyes adatait a nyilvántartásból; b) hogy az Európai Bizottság lépjen 
közbe annak érdekében, hogy a kérelmező alapjogainak védelme biztosítva legyen. A 
kérelmező továbbá azt a felfogást képviseli, hogy c) a továbbiakban az Európai 
Parlamentnek be kell avatkoznia annak érdekében, hogy a Német Szövetségi 
Köztársaságban küszöböljék ki a 95/46/EK sz., a személyes adatok védelméről szóló 
irányelv átvételében és alkalmazásában meglevő hiányosságokat.

A kiegészítő információk továbbá tartalmazzák a külföldiek központi nyilvántartásáért 
felelős hatóság (Szövetségi Közigazgatási Hivatal) állásfoglalásait, amelyek a 
közigazgatási és jogi eljárás keretében érkeztek. A hatóság vonakodik eleget tenni a 
kérelmező kérésének, hogy töröljék személyes adatait az említett nyilvántartásból. A 
hatóság ezzel kapcsolatban olyan érveket hoz fel, amelyeket a szövetségi minisztérium 
korábban már előadott. Tehát a Szövetségi Közigazgatási Hivatal levele nem tartalmaz 
új érveket. Amikor az Európai Bizottságot felkérték a kérelmező ügyével kapcsolatos 
állásfoglalásra, már rendelkezésre álltak a Szövetségi Közigazgatási Hivatal által 
előhozott érvek, ezért azokat már megvizsgálták – és nem találták helytállónak.

Ad a): A kérelmező nyilatkozata szerint a német bíróság vonakodik ezt az ügyet egy 
előzetes döntéshozatali eljárás keretében az Európai Bíróság előtt tisztázni. 
Mindazonáltal az egész ügy nyilvánvalóan nincs még lezárva, és a kérelmezőnek 
megvan a lehetősége, hogy formálisan az ügye elintézéséért folyamodjon egy előzetes 
döntéshozatali eljárás keretében ezen vagy a következő fokon.

Ad b): Az Európai Bizottság által eddig képviselt álláspontot nem lehet 
megváltoztatni. A kérelmezőnek az ügyben nyilvánvalóan igaza van: ezeket az 
adatokat nem lenne szabad a németországi külföldiek központi nyilvántartásában 
tárolni. Az Európai Bizottság már kiállt amellett, hogy ezt az esetet hivatalból felül 
kell vizsgálni a vonatkozó irányelvnek a Német Szövetségi Köztársaságban történő 
átvétele ellenőrzése során. A Bizottság azt is javasolta, hogy kérjék fel állásfoglalásra 
a szövetségi adatvédelmi biztost. Az ő véleménye is megerősítette a Bizottság 
feltevését. Egyébként a Bizottság a kérelmező ezen új kérelme ügyében már felvette a 
kapcsolatot a szövetségi biztos hivatalaival. Ezek tájékoztatták a Bizottságot arról, 
hogy a szövetségi adatvédelmi biztos 1999/2000. évi tevékenységéről szóló 
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beszámolójában egy fejezet szól a kérelmező által felvetett problematikáról, és hogy a 
szövetségi biztos, mint ahogy az Európai Bizottság is, azt a felfogást képviseli, hogy 
az Európai Unió polgárait nem lenne szabad egy ilyen nyilvántartásban szerepeltetni, 
kivéve ha alapos okot adtak egy ilyen – az EU-jogban is indokolható – kiutasítási vagy 
kitoloncolási intézkedésre. Egyébként a szövetségi biztos nemsokára részt vesz a 
Német Szövetségi Gyűlés Belügyi Bizottságának ülésén, ahol ugyancsak meg lehet 
vitatni ezt a kérdést. A szövetségi adatvédelmi biztos hivatalai ugyancsak közölték, 
hogy a kérelmezőnek jogában áll bármikor közvetlenül ehhez a hatósághoz is fordulni.

Ad c): Az Európai Bizottság nem veszi magának a bátorságot, hogy az Európai 
Parlament helyett válaszoljon. Mégis felhívjuk a kérelmező figyelmét arra, hogy a 
szerződések a Bizottságra ruházták a 95/46/EK sz. irányelv átvételének és 
alkalmazásának ellenőrzését. Mivel az irányelvben rögzítve van a tagállamok 
kötelezettsége, ennek következtében nekik kell gondoskodniuk arról, hogy minden 
személynek, akit egy jogellenes adatfeldolgozás vagy egy állam ennek az irányelvnek 
az átvételével kapcsolatos össze nem egyeztethető cselekménye miatt kára keletkezik, 
joga van ahhoz, hogy a feldolgozásért felelőstől kártérítést követeljen, a Bizottság azt 
a felfogást képviseli, hogy itt nincs szükség további kiegészítő törvényhozói 
kezdeményezésekre közösségi szinten.

A Bizottság 2002. január 24-én kapta meg az Európai Parlamentnek azt a levelét, 
amelyet a Német Szövetségi Köztársaság állandó képviselője 2001. szeptember 12-én 
a Parlamenthez intézett, és amelyet a kérelmező 2001. november 26-i levelében említ. 
Az állandó képviselő ebben a következőkről tájékoztat:
1. A Német Szövetségi Köztársaság a személyes adatok védelméről szóló 

95/46/EK sz. irányelvet jogrendjébe átvette.
2. A Szövetségi Kormány most azon dolgozik, hogy egy olyan törvényjavaslatot 

készítsen, amely az EU-polgárok és harmadik állambeli polgárok tartózkodási 
jogával és integrációjával foglalkozik. Ennek a törvényalkotási eljárásnak a 
keretében megvizsgálják azt is, hogy le lehet-e mondani az uniós polgároknak 
a külföldiek központi nyilvántartásába való felvételéről.

Ad (1) : Az Európai Bizottság eljárást indított az Európai Bíróságon a Német 
Szövetségi Köztársaság ellen, mert a Szövetségi Köztársaság elmulasztotta közölni a 
95/46/EK sz. irányelv nemzeti átvételére vonatkozó határidőt. Miután közölték ezeket 
az intézkedéseket és határidőket, az Európai Bizottság eltekintett a Szövetségi 
Köztársaság elleni további intézkedéstől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
Bizottságnak nem lenne arra lehetősége, hogy a bíróságnál újabb eljárást 
kezdeményezzen az irányelv nem megfelelő átvétele miatt. A Bizottság jelenleg azt 
vizsgálja, hogy a vele közölt nemzeti átvételi intézkedések összhangban vannak-e az 
irányelvvel.

Ad (2) : Ami a bevándorlásról szóló törvénytervezettel kapcsolatos munkálatokat 
illeti, a német adatvédelmi biztos adatai szerint úgy tűnik, hogy jelenleg még nincs 
abban olyan rendelkezés, amelyben le lenne fektetve, hogy az uniós polgárok 
nyilvántartása a németországi külföldiek központi nyilvántartásában hamarosan nem 
lesz szükséges.



CM\666602HU.doc PE 230.467 rev VIII12/14

HU

Ezenközben a Bizottság üdvözli azt a készséget, amellyel a szövetségi kormány a 
problémának szentelte magát, és javasolja ennek minden szükséges intézkedés terén 
való támogatását annak érdekében, hogy az uniós polgárok – és különösen a 
kérelmező – részére a jövőben minden ott-tartózkodási és adatvédelmi jog garantálva 
legyen.

9. A Bizottság 2004. április 30-án beérkezett kiegészítő közleménye:

Felszólítják az Európai Bizottságot, hogy adjon kiegészítő információkat a 
kérvényhez.

1. A Bizottság először a kérelmező 2003.02.22-i levelével kapcsolatban szeretne 
nyilatkozni, amelyben az illető annak írásbeli közlését kéri, hogy a Bizottság ebben az 
ügyben indít-e szerződésszegés ügyében eljárást a Német Szövetségi Köztársaság 
ellen, mert ha nem ez lenne a helyzet, akkor az Európai Bíróságon tétlenség miatt 
panaszt emel a Bizottság ellen.
A Bizottság 2003. 03. 18-án azt válaszolta a kérelmezőnek erre a levélre, hogy 
kérvényét először panaszként iktatták a Bizottságnál (lásd ezzel kapcsolatban a 
részleteket a 2. pontban). Ennek a panasznak a kivizsgálása vezethetne eljárás 
indításához a Német Szövetségi Köztársaság ellen. A Bizottság viszont rámutat a 
kérelmezőnek írt válaszában arra, hogy az Európai Bíróság (EB) állandó 
jogszolgáltatása szerint a Bizottság megítélésén múlik, hogy az EK-szerződés 226. 
cikke szerint eljárást indít-e, és a tervezett eljárás utolsó lépéseként az Európai 
Bírósághoz folyamodik-e, úgyhogy így erre nincs szükség (vö. pld. az EB 2002. június 
13-i ítélete a C-474/99 sz. perben).

2. A Bizottság az Európai Parlament Petíciós Bizottságának küldött előző 
közleményeiben bejelentette, hogy ezt az esetet az irányelv átvételének ellenőrzésekor 
figyelembe fogja venni. Ezt az első átvételi jelentést 2003. 05. 15-én fogadták el COM 
(2003) 265 végleges jelzéssel. Magában a 20 oldalas jelentésben nem lehetett a 15 
tagállamban történő átvételről részletekbe menni. A beszámoló alapja ezeknek az 
átvételeknek a pontos elemzése, amely azt mutatta, hogy még sok hiányosság van az 
átvétel területén. A Bizottság ezért ezeknek a hiányoknak a kiküszöbölésére kétoldalú 
tárgyalásokat javasol a tagállamokkal. Mivel ezeken a tárgyalásokon elsősorban 
magukat az adatvédelmi törvényeket kell megvitatni, és nem más (külön) törvényeket, 
amelyek ugyancsak tartalmaznak adatvédelmi szabályokat, a Bizottság – mint ahogy 
már az 1. pontban említettük – a kérelmező 2003. 02. 22-i levelét panaszként iktattuk, 
és a panasz-eljárás keretében a 2003. október 14-i levéllel hivatalos állásfoglalásra 
kértük a Német Szövetségi Köztársaságot ebben az ügyben.
A Német Szövetségi Köztársaság állandó képviselete 2003. december 11-i válaszában 
lényegében azt közli, hogy az uniós polgárok adatainak tárolását a külföldiek központi 
nyilvántartásában a 95/46/EK adatvédelmi irányelvvel összeegyeztethetőnek tartja, 
mivel az nem tartalmaz általános tiltást az ilyen típusú adatoknak a tárolására 
vonatkozóan, és az irányelv 7. cikke f) pontja állítólag megköveteli a tárolást.  Ez a 
követelmény különösen a külföldiek gyors ellenőrzésének és ott-tartózkodási 
státuszuk megállapításának szükségességén alapul, s ez csak egy központi 
nyilvántartással érhető el. Az uniós polgárok adatainak tárolása révén például azt is 
garantálják, hogy az illetékes hivatalok rögtön rájönnek arra, hogy egy EU-külföldi 
EK ott-tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A tárolás így biztosítja, hogy a 
kivételezett helyzet érvényességét gyorsan fel tudják ismerni és figyelembe tudják 
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venni. A tárolást nem is lehetne azokra az esetekre korlátozni, amikor EU-polgárokkal 
kapcsolatban idegenrendészeti intézkedéseket kellett foganatosítani, mivel ezeknek az 
intézkedéseknek az előkészítéséhez és végrehajtásához azon adatok sokszorosának az 
ismerete szükséges, mint amelyeket a külföldiek központi nyilvántartásán keresztül 
tudnak meg (pld. az első beutazás dátuma, illetékes idegenrendészeti hatóság).
Ezt a választ jelenleg a Bizottság hivatalai pontos vizsgálatnak vetik alá.

10. A Bizottság 2005. október 20-án beérkezett válasza:
Felszólítják az Európai Bizottságot, hogy adjon kiegészítő információkat a petícióhoz.
Amint azt a legutóbbi kiegészítő közleményben közzétették, a Bizottság ez év július 7-
én ezen petícióval és ezzel az üggyel összefüggésben a petíció benyújtójának a 
Bizottságnál folyamatban levő panasza vonatkozásában döntést hozott  szerződés 
megsértése miatti elsőfokú eljárás indításáról, az EK-Szerződés 226. cikke alapján.

A július 9-én megfogalmazott felszólításra az illetékes egység a Német Szövetségi 
Köztársaság válaszát október 20-án megkapt. A 20 oldalas választ jelenleg több 
érintett szervezeti egység együttműködése keretén belül pontos vizsgálatnak vetik alá, 
azzal a céllal, hogy 2005 tavaszán döntés születhessen.

11. A Bizottság újabb válasza, beérkezett: 2007. május 7-én.
Legutóbbi közleménye óta a Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott 
véleményt küld a Németországi Szövetségi Köztársaság számára annak okán, hogy 
elmulasztottak megfelelni az EK-Szerződés 12., 17. és 18. cikkében, valamint a 
95/46/EK1 irányelvben előírt, az EU polgárai személyi adatainak a német központi 
idegen-nyilvántartásban való tárolásával kapcsolatos kötelezettségüknek.

A Bizottságnak az a véleménye, hogy az EU polgárai személyi adatainak általános és 
rendszeres tárolása a külföldiek németországi nyilvántartásban, különösen, ha azt a 
kiutasítás lehetőségére való utalás motiválja, nem felel meg a Szerződésben a 
személyek szabad mozgása korlátozására vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 
2004/38 (korábban 64/221/EGK2) irányelv rendelkezéseinek. A német 
állampolgárokhoz képest eltérő bánásmód nem indokolható az uniós polgárok számára 
a kiutasítás tisztán elméleti lehetőségére való hivatkozással.

Ezenkívül az EU-polgárok személyi adatainak az adott személyek magatartásától 
függetlenül az AZR-ben való tárolása sem nem szükséges, sem nem arányos a 
95/46/EK irányelv 6. cikke és 7. cikkének e) pontja alapján.

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; HL L 281, 
1995.11.23., 31-50. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint a 
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
HL L 158, 2004.4.30., 77-123. o. helyesbítés: HL L 229, 2004.6.29., 35-48. o. és HL L 197, 2005.7.28., 34. o.
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Ugyanebben a témában az Európai Közösségek Bíróságához Észak-Rajna–Vesztfália 
Másodfokú Közigazgatási Bíróságától (Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen)1 beérkezett egy előzetes ítélettel kapcsolatos referencia az EK-
Szerződés 234. cikkének megfelelően.

  
1 C-524/06 sz. eset; HL C 56, 2007.3.10., 19. o.
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