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Egy átfogó megközelítés szükségessége

A jelenlegi, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat1 nem nyújt egységes keretet a büntetőügyekben a bűnüldöző és igazságügyi 
hatóságok által folytatott adatvédelemhez, mivel csak határokon átnyúló helyzetekkel 
foglalkozik, és nem vizsgálja a különböző uniós eszközök párhuzamosan fennálló 
adatvédelmi rendelkezéseinek kérdését.

A Parlament célja az volt, hogy az adatvédelemre vonatkozóan egy olyan egységes és átfogó 
eszközt hozzon létre, amely foglalkozik valamennyi felmerülő kérdéssel és területtel. A 
kidolgozási folyamat kezdetén tett utalások ellenére a Bizottság nem egy egységes, hanem két 
különálló eszközre tett javaslatot, amelyek közül a büntetőjog területével az irányelvjavaslat
foglalkozik. Elfogadása esetén az irányelv számos pozitívumot eredményezne, például 
hatályát kiterjesztenék a tisztán belső helyzetekre is. Jelenleg egy egész uniós eszközhalmaz 
foglalkozik az adatvédelemmel a büntetőügyekben folytatott a rendőrségi és igazságügyi 
eljárások területén. A fennálló „skizofrén” rendszer – amely szerint a nemzeti bűnüldöző 
hatóságoknak az adatvédelem szintjét az adott helyzethez (határokon átnyúló helyzet, belső 
helyzet, Europol, Eurojust, Prüm) kell igazítaniuk – egy egységes jogi környezetben 
tarthatatlan, figyelembe véve, hogy az adatvédelem az alapvető emberi jogok közé tartozik 
(az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke). Annak ellenére, hogy a Charta alkalmazása 
az uniós jogszabályok végrehajtására korlátozódik (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 51. 
cikke), a Bíróság a múltban egyéb területeken ezt a kikötést lazábban értelmezte. Ugyanakkor
az EUSZ 2. cikke nem tartalmaz ilyen korlátozást (az uniós jogszabályok végrehajtása), azaz 
a tagállamoknak tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat. Ebben a tekintetben tehát hosszú 
távon jogilag megkérdőjelezhető az, hogy egy adott nemzeti hatóság ugyanazon alapvető jog 
két különböző értelmezését alkalmazza attól függően, hogy belső vagy határokon átnyúló 
helyzetről van szó.

Egyértelmű, hogy előnyösebb lett volna egy rendelet megalkotása, mivel az irányelv 
segítségével megvalósuló harmonizáció szintje mindig alsóbbrendű, és a tagállamokban egy 
közös horizontális gyakorlat bevezetése nélkül szabálytalan átültetést eredményezhet (mint 
ahogy ez a 95/46/EK irányelv esetében is történt). A formája mellett az irányelv a tartalma 
miatt sem érheti el az adatvédelemnek a rendeletjavaslatban megvalósuló szintjét. Erről az 
európai adatvédelmi biztos többek között azt állapította meg, hogy „az alkalmazási kör 
kiterjesztésének csak abban az esetben van hozzáadott értéke, ha az irányelv jelentősen növeli 
az adatvédelem szintjét ezen a területen, azonban jelen esetben erről nincs szó. A 
rendeletjavaslattal összehasonlítva a javasolt irányelv számos rendelkezése gyenge alapokon 
áll és nélkülöz minden nyilvánvaló indoklást”2. A reform kitűzött célja nem valósult meg 
teljes mértékben és az átfogó jelleg hiányát nem orvosolták3. Az európai adatvédelmi biztos 
sürgette a jogalkotókat, hogy „biztosítsák, hogy mindkét eszköz ugyanazon alapvető 
                                               
1 HL L 350., 2008.12.30., 60. o.
2 Az európai adatvédelmi biztos 2012. januári véleménye az adatvédelmi reformcsomagról, 19. pont
3 Lásd e tekintetben a Bizottság 2010. november 4-i, „A személyes adatok Európai Unión belüli védelmének 
átfogó megközelítése” című közleményét (COM(2010)609, az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási 
állásfoglalását, a Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. február 24–25-i 3071. ülésén elfogadott következtetéseket, az 
európai adatvédelmi biztos 2011. január 14-i véleményét, stb.
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rendelkezéseket tartalmazza és ugyanazon a napon lépjen hatályba1. Emellett a 29. cikk 
szerinti munkacsoport az adatvédelmi reformról szóló véleményében2 többször utalt a 
problémára és aggályait fejezte ki a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Az előadó az 
árnyékelőadók támogatásával ragaszkodni fog ahhoz, hogy a két eszközt csomagként 
kezeljék, és ezt a megközelítést szükség esetén hajlandó megvédeni is, beleértve a két javaslat 
ütemtervének összehangolását is.

A területek valóságtól elrugaszkodó és kivitelezhetetlen felosztásának elkerülése

A két eszköz megosztása jogos kérdéseket vet fel olyan helyzetekben való 
alkalmazhatóságukkal kapcsolatban, amelyek a bűnüldözés és a magányszektor vagy más 
állami szervek együttműködését feltételezik. Gyakorlati szempontokból nézve két (különböző 
időpontban elfogadott) különálló, eltérő szabályrendszert tartalmazó jogi eszköz nem éri el a 
jogbiztonságra és a törvény előtti egyenlőségre irányuló célkitűzését. Következésképpen 
megkérdőjelezhető, hogy javasolt formájában az irányelv – jóllehet a tisztán belső 
helyzetekkel is foglalkozik – megvalósít-e egy teljesen átfogó megközelítést3. Előfordulhat, 
hogy egy nemzeti ügy határokon átnyúló és/vagy magánszereplővel való együttműködést 
igénylő üggyé válik. Az összes begyűjtött információ potenciális uniós adat, amelyet az EU 
területén köröztetnek. A „szennyezett” adatok terjesztésének jó példáját ismerteti az EJEB 
Marper ügye, amelyben a DNS-minta tárolásával kapcsolatban egy tagállamban felmerült 
probléma a prümi határozat következtében valamennyi tagállamban problémát jelentett.
Mindez látszik a felügyelő hatóságok – többek között az Európai Adatvédelmi Testület –
tervezett létrehozásával és szerepkörével kapcsolatban is, ahol az irányelv közvetlenül 
hivatkozik a rendeletjavaslatra4.

Az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek továbbá nem tartoznak az 
irányelvjavaslat hatálya alá (2. cikk) annak ellenére, hogy az igazságügy és bűnüldözés terén 
történő adatmegosztásában betöltött szerepük egyre fontosabb. Ugyanakkor a Bizottság 
javasolja a rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó, meghatározott jogi 
aktusok felülvizsgálatát ezen irányelv hatálybalépését követően három évvel, ami valójában 
többéves időtartamot jelent (1–2 év jogalkotói munka és három év az átültetésre, majd a 
Bizottság három év elteltével kezdené meg a jogi aktusok felülvizsgálatát). A gyakorlatban ez 
azzal jár, hogy az Unióra vonatkozó követelmények egységes szintje nem jön létre az 
elkövetkező +/- hat évben, amely elfogadhatatlan hosszúságú időtartam.

Megvizsgálandó kérdések

Számos konkrét kérdéskört kell tisztázni, többek között az alábbi témákkal kapcsolatban:

                                               
1 Az európai adatvédelmi biztos 2012. januári véleménye az adatvédelmi reformcsomagról, 37. pont.
2 A 29. cikk szerinti munkacsoport 2012/01 sz. véleménye a 2012. március 23-i adatvédelmi reformra vonatkozó 
javaslatokról.
3 Az irányelvtervezet (12) preambulumbekezdése a következő absztrakt kijelentést tartalmazza: „Annak 
érdekében, hogy a jogi úton érvényesíthető jogok révén az Unió egész területén azonos szintű védelmet 
biztosítson az egyének részére, valamint hogy megelőzze az illetékes hatóságok közötti személyesadat-cserét 
akadályozó eltérések kialakulását, az irányelv harmonizált szabályozást nyújt a bűnügyi igazságügyi és 
rendőrségi együttműködés területén a személyes adatok védelme és szabad áramlása tekintetében”.
4 Lásd e tekintetben az (52) és az (59) preambulumbekezdést.
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– Az alapelv alóli minden egyes kivételt kellően meg kell indokolni, mivel az adatvédelem 
alapvető jog. Ezt a jogot minden olyan körülmény között egyformán védelmezni kell, amelyre 
a Charta korlátozásokat megengedő 52. cikke teljes mértékben alkalmazandó. Ezek a 
korlátozások az általános szabályozás alóli kivételt jelentenek és nem válhatnak maguk a 
szabállyá. Nem egyértelmű, általános kivételeket nem lehet elfogadni.

– Az adatvédelmi, többek között az adatmegőrzésre, az átláthatóságra, az adatok napra 
készen, megfelelően és relevánsan, továbbá a céljukat nem túllépő módon történő kezelésére 
vonatkozó alapelvek egyértelmű meghatározása: hiányoznak továbbá azok a rendelkezések, 
amelyek előírják, hogy az adatkezelőnek bizonyítania kell a megfelelést.

– A szükségesség és arányosság megfelelő kiértékeléséhez hiányzik az értékelési 
mechanizmus. Ez a probléma kikerülhetetlen bizonyos feldolgozott adatok tényleges 
szükségességének és célszerűségének értékelése során. Ezeknek az értékeléseknek a 
fontossága a közelmúltban is előtérbe került a TFTP-PNR viták keretében. Egy ilyen 
ellenőrzés azzal a további előnnyel is jár, hogy megelőzi egy olyan „orwelli” társadalom 
kialakulását, amelyben végül minden adatot feldolgoznak és kielemeznek. Egy adott cél 
igazolása érdekében szükség lehet adatgyűjtésre, amennyiben a célt nem lehet egyéb úton 
megvalósítani és az egyén magánszférájának alapjai nem sérülnek. Az arányosság 
kapcsolatban áll az adatok eredeti, jogszerű feldolgozásától eltérő célú újrafelhasználásának 
kérdésével, a lakosságra vonatkozó átfogó profilkészítés megelőzése érdekében1.

– Hiányzik a profilalkotás fogalmának egyértelmű meghatározása. A meghatározásnak 
összhangban kell lenni az Európa Tanács ajánlásával2. A bűnüldözés területén történő 
profilalkotást törvényileg kell előírni, meghatározva az érintett jogos érdekének biztosítását, 
különös tekintettel az érintett véleménynyilvánításának lehetővé tételére. Minden hátrányos 
következményt emberi beavatkozás útján kell felmérni. A profilalkotás ugyanakkor nem 
válhat a teljesen ártatlan, megalapozott személyes indíték nélküli egyének ökölvívó arénájává, 
és nem eredményezheti az úgynevezett általános Rasterfahndungot (raszteres nyomozást).

– A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításának rendszerére vonatkozó 
javaslat erőtlen és nem biztosítja az azon egyének jogainak védelméhez szükséges összes 
biztosítékot, akinek az adatait továbbítják. A rendszer alacsonyabb védettséget nyújt, mint a 
rendeletjavaslat. Az irányelv például lehetővé teszi a harmadik országbeli, bűnüldözési 
hatáskörökkel nem rendelkező hatóságok vagy nemzetközi szervezetek számára történő 
adattovábbítást. Ezenkívül ha a továbbítás az adatkezelő vizsgálatára épül (a 35. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja), az irányelv megengedi a tömeges adattovábbítást.

– Nem határozták meg pontosan az adatvédelmi hatóságoknak az adatvédelmi 
rendelkezésekkel való összhang ellenőrzésére és biztosítására irányuló jogkörét. A 
rendeletben előírtakhoz képest az adatvédelmi hatóságok hatáskörei kevésbé egyértelműek.
Nem nyilvánvaló, hogy az adatvédelmi hatóságoknak a rendelet által előírt módon 
hozzáférésük van-e az adatkezelők helyiségeihez. A szankciók és végrehajtási intézkedések is 
                                               
1 Ezért a (19) preambulumbekezdés felszólít a kiterjedt adat-újrafelhasználás szigorú értelmezésére a célhoz 
kötöttséget és az arányosságot előíró (20) preambulumbekezdéssel kapcsolatban.
2 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2010. november 23-i, CM Rec(2010)13. sz. ajánlása a személyes 
adatok profilalkotási kereteken belüli automatikus feldolgozása tekintetében az egyének védelméről.
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kevésbé pontosaknak tűnnek.

Következtetések

Az előadó támogatja a tisztán belföldi adatfeldolgozás felvételét is, mivel ez áthidalná a 
jelenleg hatályos uniós jogszabályokban található joghézagot, egyúttal következetes és átfogó 
mechanizmusokkal szolgálna ezekre a helyzetekre vonatkozóan. Így az irányelvjavaslatnak el 
kell érnie a Szerződések, a 2008/977/IB kerethatározat, a 95/46/EK irányelv, valamint az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (87) 15. számú ajánlása által előírt védelmi szintet.

Az előadó úgy véli, hogy a koherencia és jogbiztonság biztosítása érdekében rendkívül fontos 
az irányelv és a rendelet csomagként kezelése az ütemterv és a majdani elfogadás 
tekintetében.

Az előadó módosításokat fog javasolni annak érdekében, hogy a rendeletben meghatározott 
szinttel egyező szintre emeljék az adatvédelemre vonatkozó követelményeket.


