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1. Az adatvédelmi reform - az Európai Parlament ajánlásainak markáns megjelenítése -
közös menetrend

Az Európai Bizottság által 2012 januárjában előterjesztett adatvédelmi reform üdvözlendő, 
mivel négy fő címének tekintetében jelentős mértékben magába építi a Parlament 2011. július 
6-i, a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről szóló 
állásfoglalásában megfogalmazott ajánlásait, mely címek az alábbiak: teljes körű részvétel 
átfogó megközelítéssel (1a), az egyéni jogok megerősítése (1b), a belső piaci dimenzió 
erősítése és az adatvédelmi szabályok jobb végrehajtásának biztosítása (1c), és végül, a 
globális dimenzió megerősítése (1d).

1a. Az a döntés, hogy a 95/46/EK irányelvet egy az uniós adatvédelem általános keretéről 
szóló rendelet váltsa fel, megfelel a Parlament a „jogbiztonságot garantáló teljes, legmagasabb 
szintű harmonizációra”, illetve arra vonatkozó kérésének, hogy „minden körülmények között 
biztosítva legyen az egyének egységes és magas szintű védelme”.   Ugyanakkor az a 
határozott felhívás, miszerint a személyes adatok uniós intézmények és szervek által történő, a 
45/2001/EK rendelet szabályozása alá eső feldolgozását be kell építeni az új keret hatályába, 
nem tükröződik az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) tervezetében.

A Bizottság azt a politikai döntést hozta, hogy a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése vagy büntetőeljárás lefolytatása, illetve a kapcsolódó igazságügyi tevékenységek 
céljából történő feldolgozás jogi keretét irányelv révén hozza létre.  A bűnüldözési adatok 
tagállamokon belüli feldolgozásának – a Parlament által már régóta szorgalmazott –
szabályozása üdvözlendő e téren, de az előadók úgy vélik, hogy a tárgykör rendkívüli kényes 
volta ambiciózusabb irányelvet tett volna indokolttá. Ez különösen fontos, ha meggondoljuk, 
hogy a Parlament egyértelműen hangsúlyozta, hogy „az ágazatspecifikus szabályok 
semmilyen körülmények között nem csökkenthetik a keretjogszabály által biztosított védelmi 
szintet, és szigorúan meghatározzák az általános adatvédelmi elvektől való kivételes, 
szükséges, legitim és szűkre szabott eltéréseket”. 

1b. Az előadó úgy véli, hogy az elvek és az érintett személy jogai tekintetében a jelenlegi 
szövegek számos fontos pontosítást és javítást tartalmaznak. Ide tartoznak a hozzájárulásról 
szóló rendelkezések, különös tekintettel annak explicit jellegére, az átláthatósággal 
kapcsolatos szabályok, az érintettnek kiadható információkkal kapcsolatos szabályok, az 
adatok törléséhez való jog, az adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog, az adatok 
hordozhatósága, valamint az érzékeny adatokkal és a gyermekekre vonatkozó adatokkal 
kapcsolatos rendelkezések.

1c. A reform ezenkívül tükrözi a Parlament adatvédelmi tisztviselőkre, adatvédelmi 
hatásvizsgálatokra, az adatok megsértése esetén fennálló általános tájékoztatásra, az 
adatvédelmi hatóságok hangsúlyos szerepére, hatáskörére és megfelelő forrásaira, a 29. cikk
szerinti munkacsoport státuszára és súlyos és visszatartó erejű szankciókra vonatkozó 
felhívását is. 

1d. A nemzetközi adattovábbításokra vonatkozó előírások, amelyeknek korszerűsítésére és 
megerősítésére az Európai Parlament felszólított, most kifejezetten magukba foglalnak olyan 
bevett gyakorlatokat, mint a kötelező erejű vállalati szabályok vagy a szabványos szerződéses 
záradékok, ezenkívül üdvözlendő a megfelelőség minősítésére szolgáló eljárás létrehozása is.
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A bűnüldözési együttműködés keretében történő adattovábbítással kapcsolatos rendelkezések 
szintén a harmadik országokkal jelenleg folyó tárgyalások összefüggésében szemlélendők, 
például az EU-USA adatvédelmi keret-megállapodás tekintetében, amellyel kapcsolatban az 
Európai Parlament is számos alkalommal véleményt nyilvánított.

2. A reform fő elemei

A reform fő elemei a következők :1

- az adatvédelem, mint a Charta 8. cikkében és az EUSZM 16. cikkében rögzített alapvető 
jog, és e tekintetben javítva az egyénnek a rá vonatkozó adatok ellenőrzésére való 
képességét (önkéntesen adott, tájékozott és kifejezett hozzájárulás, helyesbítési, törlési 
jog, az adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog, a tájékoztatáshoz való jog és a saját 
adatokhoz való hozzáférés joga, az adatok hordozhatósága, az ellentmondás joga);

- fenntartva a mindenfajta helyzet és ágazat (kivéve a nemzetbiztonságot, a közös kül- és 
biztonságpolitikát és a kizárólag nem ellenszolgáltatás fejében végzett személyes 
tevékenységet) egyazon vagy hasonló szabályokkal való irányításának elvét, melynek 
révén ugyanazok az elvek és mechanizmusok alkalmazandók a köz- és a magánszférára, a 
bűnüldözés területére vonatkozó szükséges és arányos korlátozások mellett;

- az adatvédelmi szabályoknak az új technológiai fejlődéshez való, műszakilag semleges
hozzáigazítása (pl.: a magánélethez való jog beépített és alapértelmezett védelme);

- hatékony eszközök biztosítása az adatvédelemhez való alapvető jog védelme céljából 
(célhoz kötöttség, az adatkezelő feladatai, az adatok megsértésének bejelentése és közlése, 
erős és független adatvédelmi hatóságok, adatvédelmi tisztviselők valamennyi állami 
hatóságnál, a bizonyos méreten felüli vállalatoknál vagy különleges helyzetekben, 
hatékony adminisztratív és igazságügyi jogorvoslat); 

- a széttöredezettség megelőzése és jogbiztonság biztosítása az egyén, a vállalatok (az 
egységes piac vonatkozásában) és az állami szervezetek számára az úgynevezett 
egyablakos ügyintézés (az adatkezelő vagy feldolgozó telephelye szerinti adatvédelmi 
hatóság hatásköre) és az „egységességi mechanizmus” bevezetése révén;

- az alapvető adatvédelmi elvekkel kapcsolatos harmonizáció biztosítása az adatok a 
rendőrség és igazságügyi hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából 
végzett kezelése és cseréje vonatkozásában, (az adatvédelmi szempontok alapvető részét 
képezik a jelenlegi és az e tekintetben javasolt uniós jogszabályoknak), ezáltal egyben 
véget vetve a jelenlegi helyzetnek, amelyben az uniós szabályok (2008/977/IB 
kerethatározat) csak a határon átnyúló jelleg megléte esetén alkalmazandók; 

- biztonságos és megbízható adattovábbítási rendszer biztosítása harmadik országok 

                                               
1 Lásd még „A magánélet védelme az összekapcsolódó világban – 21. századi európai adatvédelmi keret” című 
bizottsági közleményt (COM(2012)0009).
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számára (akár egy országra, területre vagy feldolgozó ágazatra vonatkozó megfelelőségi 
határozat alapján, mely többek közt az Unióban lakóhellyel rendelkező érintettek számára 
biztosított, hatékony adminisztratív és igazságügyi jogorvoslathoz való jogokon alapul, 
akár jogilag kötelező eszközökben megjelenő, konkrét, megfelelő biztosítékok alapján), 
valamint az uniós rendszer külföldön történő előmozdítása (beleértve a harmadik 
országokkal kötött megállapodásokat is).

3. A csomag alapú megközelítés

Az előadó úgy véli, hogy a két reformjavaslat egyedi jogalkotási lehetőséget nyújt két, teljes 
mértékben koherens, harmonikus és magas színvonalú adatvédelmi jogi eszköz mindkét 
szövegre vonatkozó átfogó, kiegyensúlyozott, összehangolt és párhuzamos eljárás elfogadása 
révén történő kialakítására.   A „csomag alapú megközelítés” összhangban van az EP erős, 
ambiciózus, a széttöredezettséget és a jogbizonytalanságot megszüntető adatvédelmi keret 
létrehozására irányuló, évek óta ismételt felhívásaival. Egy ilyen megközelítés különösen

- biztosítja az összehangolt jogalkotási megközelítések alkalmazását, ami mindkét akta 
lényege és következetessége szempontjából jótékony hatással jár majd. A gyakorlatban a 
csomag minden egyes előadója egyben a másik akta árnyékelőadója is. A koordinációt 
közös technológiai ülések, bizottsági viták és meghallgatások révén is biztosítják (lásd 
lent); a két eljáráshoz tartozó hasonló ütemtervek kialakítása jelenleg zajlik.

- végrehajtja a jogalkotási szempontból leghatékonyabb és legátfogóbb eljárást, mivel az 
üléseket és a vitákat eddig is és ezután is összevonják, ezáltal biztosítva az 
időhatékonyságot és a források legtakarékosabb felhasználását, s ezzel egy időben 
garantálva az alapos munkát;

- biztosítja, hogy az uniós tevékenységek minden területén egyidejűleg azonos adatvédelmi 
szintet alkalmazzanak, ezáltal megszüntetve a Lisszaboni Szerződés létrejötte előtti 
anomáliákat, és a Bíróság számára minden területen optimális ellenőrzési lehetőséget 
biztosítva.   

4. Az eddig hozott intézkedések és út a jövőbe

4a. Az adatvédelmi reform már széles körben megvitatásra került árnyékelőadók, 
véleményező bizottsági előadók, a Tanács elnöksége és a Bizottság részvételével. Ők tovább 
fogják folytatni az eszmecserét, és a parlamenti megközelítés széleskörű támogatásának 
biztosítása érdekében bevonják az érdekelt feleket is, így az adatvédelmi hatóságokat, a 
nemzeti hatóságokat, az iparágat, valamint az emberi jogi és fogyasztóvédelmi szervezeteket.
A LIBE 2012. május 29-én munkaértekezletet tartott az érdekelt feleknek a szóban forgó 
rendeletről; az irányelv vonatkozásában is hasonló rendezvény megtartása kerül 
megfontolásra.

A LIBE koordinátorok megállapodásának megfelelően 2012. október 9-én a LIBE bizottság 
tartja majd az éves parlamentközi bizottsági ülést (IPCM) az adatvédelmi reformcsomagról a 
nemzeti parlamentek bevonásával a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térségben.   Később az év folyamán további konkrét, a rendelettel és az irányelvvel 
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kapcsolatos munkadokumentumok kerülnek előterjesztésre. Ezenfelül még vita folyik egy a 
Parlament által előterjesztendő hatásvizsgálatról is.

A jelentéstervezetek előterjesztésére a tervek szerint 2012 vége előtt kerülne sor. Az előadók 
remélik, hogy 2013 folyamán megkezdhetik a tárgyalásokat a társ-jogalkotóval.

4b. A teljesség igénye nélkül az alábbiak azok a területek, amelyekkel kapcsolatban az 
előadók és árnyékelőadók további vitát és pontosítást javasolnak:

- a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok révén, illetve az 
egységességi mechanizmusban betöltött szerepe; 

- az uniós intézményekre és ügynökségekre vonatkozó adatvédelmi szabályoknak a 
reformból való jelenlegi kizárása;

- az általános uniós jog és a nemzeti egyedi jogszabályok közötti kapcsolat;

- az adatvédelmi hatóságok szerepeinek és feladatainak pontos elkülönítése a határokon 
átnyúló esetekben;

- a profilalkotással kapcsolatos pontosítások, beleértve az emberi tényezőt és az 
adatfeldolgozás logikájával kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogot, a Parlament kérésének 
megfelelően;

- a „jogos érdek”, a „közérdek” és a „közbiztonság” fogalma;

- a két jogalkotási eszköz összefonódása, különösen a bűnüldöző hatóságoknak a 
magánvállalatok által őrzött személyes adatokhoz való hozzáférése esetén;

- a harmadik országok hatóságai által benyújtott, az Unióban tárolt személyes adatokhoz 
való hozzáférési kérelmek és igénylések, különösen olyan esetekben, amikor ott az 
adatkezelő is rendelkezik szervezettel;   

- fokozottabb ösztönzés a beépített és alapértelmezett adatvédelem vonatkozásában.


