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Tárgy: A német Bundesrat indokolással ellátott véleménye a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
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rendelet) irányuló javaslatról
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A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékeljük a német Bundesrat fenti javaslatról szóló, indokolással 
ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A német Bundesrat indokolással ellátott véleménye

A Bundesrat 2012. március 30-i 895. ülésén az EUSZ 12. cikkének b) pontjával 
összhangban az alábbi véleményt fogadta el:

1. A Bundesrat úgy véli, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. Az 
EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése értelmében ugyanis azokon a területeken, amelyek nem 
tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és 
amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy 
helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés 
terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

A Bundesrat sajnálja, hogy a Bizottság nem vette figyelembe a már a Bundesrat 2011. 
február 11-i, az adatok EU-n belüli védelmének átfogó megközelítéséről szóló bizottsági 
közleményről kiadott állásfoglalásában (707/10. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)) 
a jogalkotási hatáskörök elhatárolásával és a szubszidiaritás elvének megvédésével 
kapcsolatban megfogalmazott fenntartásokat. A jelenlegi javaslatok, amelyek a személyes 
adatok védelmének az adatvédelmi jog rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
területén való szabályozásáról szóló irányelv (vö. 51/12. sz. Bundesrat-dokumentum) 
révén történő átfogó korszerűsítésére és a jelenlegi adatvédelmi irányelv általános 
adatvédelmi rendeletté történő átalakítására irányulnak, az elektronikus hírközlésről szóló 
2002/58/EK irányelv adatvédelmi jogi rendelkezéseinek egyidejű kiigazítása mellett, 
megerősítik ezeket a fenntartásokat. A Bundesrat ezért úgy véli, hogy továbbra is olyan 
átfogó megközelítésre van szükség, amely jobban megfelel a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének, mint a javasolt szabályozási minta.

A javasolt általános adatvédelmi rendelet a következő okokból nem teljesíti az EUSZ 5. 
cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményeket:

2. A rendeletre irányuló javaslat nem mutatja be kielégítően, hogy a nyilvános és nem 
nyilvános területen az adatvédelem rendeletben történő kötelező, teljes körű, európai 
szintű szabályozására van szükség. A jelenlegi, a nemzeti adatvédelmi garanciák teljes 
körű harmonizálását már megcélzó irányelvtől eltérően a rendeletben történő szabályozás, 
amely átfogó kötelező érvényű hatáskört von maga után, a tagállami adatvédelmi 
szabályozások csaknem teljes háttérbe szorításához vezet. Németországban és más 
tagállamokban is különösen a nyilvános területen, de a nem nyilvános adatvédelmi jog 
széles területein is részletesebb, ezáltal végrehajthatóbb és nagyobb jogbiztonságot nyújtó 
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adatvédelmi garanciák léteznek, mint a rendeletre irányuló javaslat rendkívül elvont 
egyedi rendelkezései. Az általános adatvédelmi rendelet alkalmazásának elsőbbsége 
megkérdőjelezi a német adatvédelmi jog további alkalmazását olyan alapvető területeken, 
amelyeken ez a belső piaci szempontok szerint is vitathatatlan. Ez vonatkozik például a 
szociális adatvédelemre vagy a lényegességi kikötés által megkívánt, a 
videomegfigyelésre vonatkozó szövetségi és tartományi jogi szabályozásokra.

3. Míg az uniós rendeletekben történő szabályozás keretében is elismerésre kerül legalább a 
konkrét intézkedésekre vonatkozó tagállami hatáskör, hiányoznak a nemzeti jogalkotónak 
adott megfelelő kifejezett felhatalmazások. A nagy számban tervezett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazások az EUMSZ 16. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott hatáskörökön messze túlmutató célokat kitűzve sokkal 
inkább az egész európai adatvédelmi jog átfogó, kizárólag az európai jogalkotó által 
megállapított kötelező, teljes körű szabályozására vonatkoznak. Az adatvédelem Unió-
szerte egységes szintjét azonban továbbra is fenn lehet tartani az eddig hatályban lévő 
adatvédelmi irányelv továbbfejlesztésével. Ez az irányelv is az adatvédelmi jog teljes 
harmonizálására irányul, meghagyja azonban a tagállamok számára azt a lehetőséget, 
hogy az értelmezésre szoruló tényállások jellemzőit, ahogy azokat a javasolt rendelet is 
folyamatosan használja, a tagállami jogalkotás keretében pontosítsák.

4. Az adatvédelmi jognak a nyilvános és nem nyilvános területeken való, a Bizottság által 
javasolt kötelező, teljes körű szabályozása messze túlmutat azon a célon, hogy ezeken a 
területeken biztosítsuk a magas szintű adatvédelmet és az egyenlő versenyfeltételeket.
Nyitott és bizonytalanul megfogalmazott tárgyi hatálya alapján a javasolt rendelet a 
javaslat 80. cikkétől kezdődően szabályozott, a médiában történő, az egészségügyi és a 
foglalkoztatással összefüggő adatvédelem kivételével közvetlenül alkalmazandó 
szabályozásként csaknem valamennyi területen a hatályos nemzeti adatvédelmi jog 
háttérbe szorítását jelenti. Ennek során egyértelműen helyi hatáskörbe tartozó 
területeket, például a helyi vészhelyzet-elhárító hatóságok tevékenységét is érinti, mivel 
hatálya alól csak a „nemzetbiztonságot” zárja ki, a „közbiztonság” kérdésében csupán 
eltérési jogot biztosít a 21. cikk rendelkezései szerint. A javasolt rendeletnek az uniós 
jog hatályán belüli valamennyi tevékenységre való kiterjesztésével (a javaslat 2. cikke 
(2) bekezdésének a) pontja) a Bizottság továbbá adatvédelmi jogi szabályozási 
hatáskört kér olyan szakterületek kötelező szabályozásához, mint például az oktatási 
rendszer, amelyeknél kifejezetten ki van zárva a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolására irányuló hatáskör (például az EUMSZ 165. cikkének 
(4) bekezdése). Ugyanez vonatkozik a bűncselekményekhez nem kapcsolódó 
vészhelyzet-elhárítási jog területére is, amelynek szabályozása továbbra is kizárólag a 
tagállamok hatáskörébe tartozik (vö. EUMSZ 72., 87., 276. cikk).
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5. A Bundesrat továbbá úgy véli, hogy a személyes adatoknak a tagállami közigazgatási 
hatóságok által történő feldolgozása alapvetően nem tartozik az EU jogalkotási 
hatáskörébe, ezért a szubszidiaritás elvének betartása érdekében ki kell zárni a rendelet 
tárgyi hatálya alól. Erre a területre és a közérdekű feladatok ellátása érdekében végzett 
adatfeldolgozásra vonatkozóan a 6. cikk (3) bekezdése első albekezdésének b) pontja 
ugyan a rendeletre irányuló javaslat ugyanezen cikke (1) bekezdésének e) pontjával 
összhangban biztosítja a jogot tagállami rendelkezések elfogadására, azok hatáskörét 
azonban külön uniós jogi követelmények korlátozzák (6. cikk (3) bekezdés második 
albekezdés), így végeredményben a tagállamoknak nincs önálló szabályozási 
hatáskörük a közigazgatási hatóságok által történő adatfeldolgozás területén.

6. Végül a szubszidiaritás és az arányosság elvének való további ellentmondás adódik még 
különösen a közigazgatási hatóságok által végzett adatfeldolgozás területén a rendeletre 
irányuló javaslat 1. cikkének (3) bekezdéséből, amely a személyes adatok szabad 
áramlásának garantálása céljából megtiltja a rendeleten túlmutató bármely nemzeti 
adatvédelem biztosítását is. Éppen a közigazgatás területén végzett adatfeldolgozás 
esetében, mint például a (többek között az adatfeldolgozás szervezeti jogi 
szétválasztásának tilalma formájában) korlátozó jellegű eljárási szabályokat felmutató 
szociális adatvédelmi jog területén képzelhetők el szigorúbb nemzeti adatvédelmi normák 
anélkül, hogy ez hátrányosan érintené a belső piaci érdekeket.

7. A javasolt általános adatvédelmi rendelet alkalmatlan arra, hogy biztosítsa az 
adatvédelem csaknem minden területre vonatkozó átfogó szabályozását, ezért ebből a 
szempontból sérti a szubszidiaritás és az arányosság elvét is. A követelményeket 
általánosító és a tagállamok általános és szakjogi adatvédelmében foglalt differenciált 
védelmi jogokat egységesítő magas szintű elvontsága miatt a javasolt rendelet a 
személyiségi jogok védelme és a polgárok egyéb alapvető jogainak gyakorlása 
szempontjából sok lényeges kérdésben a Bizottság által elfogadandó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra utal a teljes harmonizáció céljának további elérése érdekében.
Mindenesetre ezáltal addig, amíg felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktusok révén 
részletesebb szabályozások nem kerülnek elfogadásra, az adatvédelmi jog gyakorlati 
végrehajtása során sokrétű jogbizonytalanság merül fel, mivel a hatályos tagállami 
szabályozások a mindössze kétéves átmeneti időszak után már nem lesznek 
alkalmazhatók. Így nem teljesül az a Bizottság által hangsúlyozott azon cél, hogy a 
javasolt rendelet elfogadásával növekedjen a gazdaság és az állam jogbiztonsága a 
személyes adatok feldolgozásakor. Ezzel szemben a javasolt rendeletben szereplő 
szabályozásnak a jelenlegi adatvédelmi irányelv folytatásába való felvétele csak a 
nemzeti adatvédelmi jog kiigazításának kötelezettségét vonná maga után, a jogbiztonság 
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és a végrehajthatóság érdekében azonban lehetővé tenné a nemzeti szabályozások 
fennmaradását.

8. A rendeletre irányuló javaslat ellentmond a szubszidiaritás és az arányosság elvének, 
mivel a Bizottságnak az úgynevezett egységességi mechanizmus keretében történő 
beavatkozási jogaira vonatkozó szabályozások (a rendeletre irányuló javaslat 57. cikkétől 
kezdődően, különösen a 60. és az azt követő cikkek) nem egyeztethetők össze az adatvédelmi 
hatóságok számára az EUMSZ 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében 
biztosított függetlenséggel. Az adatvédelmi ellenőrző szervek teljes függetlenségének 
követelménye az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint már megköveteli az ellenőrző 
szervek döntéseire történő politikai befolyásgyakorlás puszta veszélyének kizárását. A 
javasolt rendeletben az adatvédelmi felügyeleti eljárás felfüggesztésére biztosított 
jogosultságok azonban közvetlen lehetőséget nyújtanak befolyás gyakorlására, amelynek 
során nem zárható ki, hogy ezt a Bizottság által formális függetlensége ellenére 
végrehajtandó, az adatvédelmi jogon kívüli, átfogó végrehajtási feladatok befolyásolják.

9. Azzal, hogy az európai adatvédelmi normákat rendelet útján kívánja szabályozni, a 
Bizottság jogbizonytalanságot teremt az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a 
2002/58/EK irányelv szerint érvényben lévő adatvédelmi szabályozással kapcsolatban.
Az adatvédelemnek az elektronikus hírközlési szolgáltatások során történő szabályozására 
vonatkozó, ezen irányelv szerinti tagállami végrehajtási kötelezettségeket a rendeletre 
irányuló javaslat 88. cikkének (2) bekezdése módosítja, amely az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló irányelvben szereplő, az adatvédelmi irányelvre való 
hivatkozásokat a javasolt általános adatvédelmi rendeletre való hivatkozásra változtatja.
A tagállamok ezzel azt a feladatot kapják, hogy új, külön nemzeti adatvédelmi normákat 
alakítsanak ki az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan, miközben az 
általános adatvédelmi jog területén a javasolt rendelet alkalmazásának elsőbbsége miatt 
nem marad jogalkotási hatáskörük. Ezért az elektronikus hírközlési szolgáltatások során 
való adatvédelem terén, amely különösen az információs társadalomban központi 
jelentőségű, jelentős jogbizonytalanságot eredményez az, hogy a Bizottság általános 
adatvédelmi rendeletet kíván elfogadni az adatvédelmi irányelv továbbfejlesztése helyett, 
s ezt a jogbizonytalanságot nem ellensúlyozzák az EUMSZ 16. cikkének (1) bekezdése 
szerinti védelmi feladatok végrehajtásával kapcsolatos egyéb előnyök.

10. Az általános adatvédelmi rendelet választása az adatvédelemnek a rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés területén történő egyidejű szabályozásával együtt elhatárolási 
nehézségeket okoz, amelyek további bizonyítékát jelentik a szubszidiaritás és az 
arányosság elve megsértésének. A Bundesrat megállapítja, hogy az uniós adatvédelmi jog 
újraszabályozásával kapcsolatos eddigi koncepció ahhoz vezetne, hogy a rendőrségnek és 
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a rendfenntartó szerveknek feladataik végrehajtása során a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében különböző jogi előírásokat kellene betartaniuk. A rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés terén való adatvédelemről szóló irányelv (lásd az 1. cikk (1) bekezdését és 
az 51/12. számú Bundesrat-dokumentum 3.4.1 pontjának indoklását) célja az, hogy 
rendelkezéseket állapítson meg a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett 
adatfeldolgozás vonatkozásában. A javasolt általános adatvédelmi rendelet erre a területre 
nem alkalmazandó (a javaslat 2. cikke (2) bekezdésének e) pontja). A tagállamok 
rendőrségei azonban mind a bűncselekmények megelőzése, mind a vészhelyzet-elhárítás 
terén illetékesek, amely a javaslat 21. cikkében foglalt korlátozott számú kivétel 
fenntartásával a javasolt általános adatvédelmi rendeletben meghatározott kötelező 
követelmények közé tartozik. Ezek a szétaprózódások azt mutatják, hogy a személyes 
adatok védelmét az uniós jogalkotási hatáskör keretében jobban meg lehetne valósítani az 
adatvédelmi irányelv továbbfejlesztésével, nem pedig három, a tagállamok szempontjából 
különböző kötőerővel bíró jogi aktusban, a tervezett általános adatvédelmi rendeletben, a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén való adatvédelemre vonatkozó 
irányelvben és a meglévő 2002/58/EK irányelvben.


