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1. Az európai adatvédelmi rendelet intézményi aspektusai

A 2. sz. munkadokumentumban feltüntetettek szerint ez a munkadokumentum a tervezett 
általános adatvédelmi rendelet intézményi aspektusaival foglalkozik. E munkadokumentum 
előadója a következő alapvetésekben szeretne konszenzusra jutni a jelentéstervezettel 
kapcsolatban.

2. Egységesség és végrehajtás

Jóllehet az adatvédelem alapvető elvei továbbra is érvényesek és erősítésre szorulnak, ennek a 
reformnak a hátterében a végrehajtás hiánya áll. A rendelet egységes keretet biztosít 
valamennyi adatvédelmi hatóság munkájához. Az adatvédelmi hatóságok működésének 
alapvető eleme a megfelelő források biztosítása. 

A nemzeti adatvédelmi hatóságok között tervezett együttműködési és egységességi
mechanizmus hatalmas lépést jelent az adatvédelmi jogszabályok egész Unióban történő 
egységes végrehajtása tekintetében.  Még számos kérdésre kell azonban választ adni. 
Ésszerűnek tűnik, hogy az egyablakos ügyintézés (az ún. one-stop shop) mind az adatkezelők, 
mind az érintettek számára rendelkezésre álljon. Szükség van tehát egy – az adatvédelmi 
hatóságok számára az együttműködésre vonatkozó egyértelmű ösztönzőket és 
kötelezettségeket tartalmazó – könnyű mechanizmus kifejlesztésére, amely ténylegesen 
működik a gyakorlatban. Emellett a Bizottság egységességi mechanizmusban betöltött 
szerepének tiszteletben kell tartania az adatvédelmi hatóságok függetlenségét. Az adatvédelmi 
hatóságok Európai Adatvédelmi Testület döntései betartására vonatkozó kötelezettségének 
megvalósíthatósága jelenleg egy, az EP Jogi Szolgálatához benyújtott kérelem tárgyát képezi.

3. Adatvédelem az uniós intézményeknél és ügynökségeknél

Az új adatvédelmi szabályozásnak az uniós intézményekre és ügynökségekre való 
alkalmazása, valamint az egyéb jogi eszközökkel – többek között a bűnüldözési célú 
adatvédelemre vonatkozó irányelvjavaslattal és az elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelvvel – való összhangja folyamatos aggályok tárgyát képezi, mivel a tervezet nem tér ki 
kellő mértékben ezekre a kérdésekre. Létezik egy vázlatos megállapodás az árnyékelőadókkal 
arra vonatkozóan, hogy az új rendelet vonatkozzon az uniós intézményekre is, például a
45/2001/EK rendelet1 oly módon történő kiigazítása révén, hogy az összhangban legyen az 
általános adatvédelmi rendelettel már annak hatályba lépését megelőzően.

Bármely esetben (mind a rendelet mind az irányelv tekintetében) szükség van egy 
fokozottabban horizontális vitára arról, hogy a különböző uniós ügynökségekre jelenleg 
vonatkozó adatvédelmi szabályhalmazt hogyan közelítsék meg.

4. A bűnüldözés és az adatvédelem kapcsolata 

A csomag alapú megközelítésben szintén horizontálisan kell megvizsgálni az általános 
adatvédelmi rendelet és a bűnüldözési célú adatvédelemre vonatkozó adatvédelmi irányelv 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 0001–0022. o.)
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kapcsolatát. Ennek különösen a bűnüldöző hatóságoknak a magánvállalatok által őrzött 
személyes adatokhoz való hozzáférése esetén van jelentősége. Az alapvető szabályokat az 
irányelvben, vagy más – például a rendőrségi/igazságügyi együttműködésről vagy a büntető 
eljárásjogról szóló – uniós büntetőjogi eszközökben határozhatják meg. Az adatvédelmi 
rendeletnek azonban egyértelmű rendelkezéseket kell tartalmaznia annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalatok csak akkor adhatnak át bűnüldöző szervek részére adatokat, ha 
az átadás törvényen alapul, és tisztességes eljárás keretében, bírói garanciákkal és az uniós 
Charta 52. cikkével teljesen összhangban történik. 

Ebben az összefüggésben továbbra is nyitott kérdést jelent a létező adatvédelmi jog tárgyi 
hatálya. Vannak olyan tagállamok (például Ausztria), amelyek alkalmazzák a hatályos 
95/46/EK irányelvet belső helyzetekre bűnüldözési kérdésekben, egyes tagállamok (például 
Belgium) ezt csak részben, mások azonban egyáltalán nem teszik. Következésképpen 
egyértelműen szükség van a jogszabályok összehangolására, hogy a polgároknak jogaik kellő 
ismeretére alapuló megfelelő védelmet biztosítsanak.

5. A személyes adatok hatóságok általi feldolgozása

Egy keskeny manőverezési sávot meg lehet határozni a tagállamok számára, amelyen belül a 
közszféra egyes területeire vonatkozó adatvédelemről hozhatnak különös szabályokat, 
amennyiben az Unión belül megmarad egy egységes és egyszerű szabályrendszer. E 
munkadokumentum előadója és az árnyékelőadók nem zárkóznak el attól, hogy helyt adjanak 
ezeknek az aggályoknak, amennyiben a rendelet céljait és alapelveit egyértelműen 
megfogalmazzák, és azokat a nemzeti jogszabályok nem sértik. Mindez jelenleg szintén 
tárgyát képezi egy, az EP Jogi Szolgálatához benyújtott kérelemnek. 

Fontos annak elkerülése, hogy létrejöjjön egy, a nemzeti szabályokból álló halmaz, hiszen egy 
rendeletnek – mint eszköznek – pont ez a célja. Azokban az esetekben, ahol a tagállamoknak 
hatáskörében áll az érintettek jogainak korlátozása, a szabályozásokat szűkre kell szabni.

6. A Bizottság felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörei

A Bizottságnak a közérdekre vonatkozó rendelkezésről alkotott elképzelése széles körű 
támogatást élvez, azonban a parlamenti viták egyértelműen rávilágítottak, hogy annak 
egyáltalán nincs támogatottsága, hogy ezt a célkitűzést a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
és végrehajtási aktusok kiterjedt alkalmazása révén valósítsák meg. Az előadó és az 
árnyékelőadók egyetértenek abban, hogy ezeket az aktusokat a szükséges minimális szintre 
kell korlátozni. Másfelől azonban a jogalkotó csak abban az esetben hagyhat el egyes 
felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási hatásköröket, amennyiben ezek alkalmazásának 
létezik egyértelmű alternatívája. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok közeledő tanácsi és bizottsági 
értékelését három kategóriára kell alapozni: a) kizárólag technikai megvalósítás, például 
bejelentési űrlapok stb. – ezek az aktusok a javaslathoz képest változatlanok maradnak; b) 
jelentős felhatalmazás, a rendeletet azonban hozzá kell igazítani a technikai és üzleti 
fejleményekhez, például az érzékeny adatok, az üzleti modellek stb. kategóriái esetében –
ezeket az aktusokat meg lehet tartani, azonban a jogalkotónak szempontok és korlátozások 
segítségével nagyon pontos útmutatást kell nyújtania; és c) alapvető felhatalmazás, amely a 
jogalkotás központi eleméhez kapcsolódik, például a „jogos érdek” meghatározása – ezeket az 
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aktusokat el kell hagyni és pontos szövegezéssel kell helyettesíteni a rendeletben.


