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COM(2012)0254COM(2008)0825 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 
– 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS .../2013/EU RENDELETE 

(...) 

a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelıs tagállam 

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 

…/…/∗∗∗∗ EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 

összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bőnüldözı 

hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bőnüldözési célú 

összehasonlítások kérelmezésérıl, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog 

érvényesülésén alapuló térség nagymérető IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását 

végzı ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról 

                                                 
* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dılt betőtípus, a törléseket pedig a ▌jel 
mutatja. 
∗  HL: Kérem, illessze be a 15605/2/12 REV 2. sz. dokumentumban szereplı rendelet számát 
(dublini rendelet). 
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(átdolgozás) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 78. cikke (2) 

bekezdése e) pontjára, 87. cikke (2) bekezdése a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdése a) 

pontjára, 
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tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,1 

tekintettel az európai adatvédelmi biztos véleményére,2 

rendes jogalkotási eljárás keretében3, 

mivel: 

(1) A dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok 

összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 

2725/2000/EK tanácsi rendeletet4 és a dublini egyezmény hatékony alkalmazása 

érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról 

szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok 

megállapításáról szóló, 2002. február 8-i 407/2002/EK tanácsi rendeletet5 jelentısen 

módosítani kell. Az egyértelmőség érdekében az említett rendeleteket át kell 

dolgozni. 

                                                 
1 COM(2012) 0254.  
2 HL C 92., 2010.4.10., 1. o. 
3  Az Európai Parlament ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 
...-i határozata. 
4 HL L 316., 2000.12.15., 1. o. 
5 HL L 62., 2002.3.5., 1. o. 
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(2) A közös menekültpolitika – ideértve a közös európai menekültügyi rendszert is – 

lényeges alkotóelemét képezi az Európai Unió azon célkitőzésének, hogy 

fokozatosan létrehozza a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térségét, amely nyitva áll azok elıtt, akik kényszerítı körülmények miatt ▌ keresnek 

nemzetközi védelmet az Unión belül. 

(3) Az Európai Tanács 2004. november 4-i ülésén elfogadta a hágai programot, amely 

kitőzte a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének területén a 2005–2010-es 

idıszakban megvalósítandó célokat. A 2008. október 15–16-i Európai Tanács által 

jóváhagyott Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum szorgalmazta a közös 

európai menekültügyi rendszer létrehozásának befejezését egy olyan egységes 

menedékjogi eljárás kialakítása révén, amely a menekültek és a kiegészítı védelemre 

jogosult személyek számára közös garanciákat és egységes jogállást biztosít.  
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(4) Az egy harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy által a tagállamok 

egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelıs 

tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 

szóló, ...-i …/…/ EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1* alkalmazása 

érdekében meg kell állapítani a nemzetközi védelmet kérelmezı személyek és az 

Unió külsı határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott személyek 

személyazonosságát. Az …/…/ EU rendelet*, és különösen annak 18. cikke (1) 

bekezdésének b) és d) pontjának hatékony alkalmazása érdekében kívánatos továbbá, 

hogy az egyes tagállamok számára lehetséges legyen annak ellenırzése, hogy az 

adott tagállam területén jogszerőtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgár 

vagy hontalan személy kért-e  nemzetközi védelmet valamely másik tagállamban. 

                                                 
1  HL L ..  
*  HL: Kérjük, illessze be a 15605/2/12 REV 2. sz. dokumentumban szereplı rendelet (dublini 
rendelet) számát, dátumát és HL közzétételi hivatkozását. 
*  HL: Kérjük, illessze be a 15605/2/12 REV 2. sz. dokumentumban szereplı rendelet (dublini 
rendelet) számát, dátumát és HL közzétételi hivatkozását. 
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(5) Az ujjlenyomat e személyek pontos személyazonossága megállapításának lényeges 

eleme. Létre kell hozni a felvett ujjlenyomatadatokat összehasonlító rendszert. 

(6) Ennek érdekében a Bizottságon belül létre kell hozni az úgynevezett Eurodac 

rendszert, amely egy központi rendszerbıl áll, és az ujjlenyomatadatok számítógépes 

központi adatbázisaként mőködik, továbbá a tagállamok és a központi rendszer (a 

továbbiakban: a kommunikációs infrastruktúra) közötti elektronikus adatátvitelt 

szolgálja. 
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(7) A Hágai Program szorgalmazta az Unió létezı adatnyilvántartó rendszereihez történı 

hozzáférés javítását. Továbbá, a Stockholmi Program megfelelıen célzott 

adatgyőjtést, valamint az információcsere és eszközeinek fejlesztését szorgalmazta, 

fıleg bőnüldözési célokból.  

(8) A terrorcselekmények és egyéb súlyos bőncselekmények elleni küzdelemben 

alapvetı fontosságú, hogy a bőnüldözı hatóságok feladataik ellátásához teljes körő 

és naprakész információkkal rendelkezzenek. Az Eurodacban tárolt információkra a 

terrorizmus elleni küzdelemrıl szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi 

kerethatározatban1 említett terrorcselekmények vagy az európai elfogatóparancsról és 

a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi 

kerethatározatban2 említett egyéb súlyos bőncselekmények megelızése, felderítése 

vagy kivizsgálása céljából van szükség. Ezért az Eurodacban tárolt adatokat az e 

rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelıen hozzáférhetıvé kell tenni a 

tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendırségi Hivatal (Europol) által 

végzett összehasonlítás céljára. 

 

                                                 
1 HL L 164., 2002.6.22., 3. o. 
2 HL L 190., 2002.7.18., 1. o. 
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(9) A bőnüldözı hatóságok részére az Eurodachoz való hozzáférés céljából biztosított 

hatáskörök nem sérthetik a nemzetközi védelmet kérelmezı személy azon jogát, 

hogy kérelmét az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelıen idıben elbírálják. 

Ezen felül Eurodac-találat esetén a további nyomon követés sem sértheti ezt a 

jogot. 

(10) A bel- és igazságügyi együttmőködés területén az európai adatbázisok közötti 

hatékonyság fokozásáról, interoperabilitásuk javításáról és szinergiahatásaikról 

szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett 2005. november 24-i 

közleményében1 a Bizottság felvetette, hogy a belsı biztonságért felelıs hatóságok 

számára hozzáférést kellene biztosítani az Eurodachoz olyan jól körülhatárolt 

esetekben, amikor alapos a gyanúja annak, hogy a terrorcselekmény vagy egyéb 

súlyos bőncselekmény elkövetıje folyamodott nemzetközi védelemért. 

Közleményében a Bizottság megállapította továbbá, hogy az arányosság elve 

megköveteli, hogy az Eurodacban e célból csak kényszerítı közbiztonsági érdek 

esetén legyen lehetséges a keresés, azaz ha az azonosítandó bőnelkövetı vagy 

terrorista által elkövetett cselekmény oly mértékben üldözendı, hogy igazolja a 

büntetlen elıélető személyek adatait tartalmazó adatbázisban végrehajtott keresést; a 

Bizottság következésképpen megállapította, hogy a belsı biztonságért felelıs 

hatóságok számára lényegesen magasabb követelményszintet kell elıírni az 

Eurodacban végrehajtott kereséshez, mint a büntetıügyi adatbázisokban végrehajtott 

keresések esetében. 

                                                 
1 COM(2005)0597. 
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(11) Az Europol kulcsszerepet játszik a tagállamok hatóságai között a határokon átnyúló 

bőncselekmények felderítése terén folytatott együttmőködés elısegítésében azáltal, 

hogy az Unió egész területén támogatja a bőncselekmények megelızését, elemzését 

és kivizsgálását. Következésképp az Európai Rendırségi Hivatal (Europol) 

létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatnak1 megfelelıen 

az Europol számára – feladatainak keretében – ugyancsak hozzáférést kell biztosítani 

az Eurodachoz. 

(12) Az Europol kérelme az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra kizárólag egyedi 

esetekben, különleges körülmények fennállása esetén, és szigorú feltételek mellett 

engedélyezhetı. 

                                                 
1 HL L 121., 2009.5.15., 37. o. 
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(13) Mivel az Eurodacot a Dublini Egyezmény alkalmazásának megkönnyítése céljából 

hozták létre, az Eurodachoz terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bőncselekmények 

megelızése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében való hozzáférés az Eurodac 

eredeti céljának megváltozását jelenti, amely beavatkozik azon személyek 

magánéletének tiszteletben tartásához való alapvetı jogba, akiknek a személyes 

adatait az Eurodac kapcsán feldolgozzák. E beavatkozásnak meg kell felelnie a 

jogszabályoknak, amelyeket megfelelı pontossággal kell megfogalmazni ahhoz, 

hogy lehetıvé tegyék az egyének magatartásának kiigazítását, védenie kell az 

egyéneket az önkényességgel szemben, és megfelelı egyértelmőséggel kell 

megjelölnie, hogy az illetékes hatóságok milyen mértékő mérlegelési jogkört 

gyakorolhatnak, és milyen módon. Egy demokratikus társadalomban minden 

beavatkozásnak szükségszerő módon jogos és arányos érdek védelmét kell 

szolgálnia, és arányosnak kell lennie az elérni kívánt jogos céllal. 
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(14) Jóllehet az Eurodac létrehozásának eredeti célja nem tette szükségessé annak 

biztosítását, hogy a hatóságok látens ujjnyomatok – bőncselekmények helyszínén 

talált daktiloszkópiai nyomok – alapján kérhessék adatok összehasonlítását az 

adatbázisban tárolt adatokkal, ez a lehetıség alapvetı fontosságú a rendırségi 

együttmőködés területén. Az olyan esetekben, amikor alapos okkal feltételezhetı, 

hogy az elkövetı vagy az áldozat az e rendelet hatálya alá tartozó valamelyik 

kategóriába tartozhat, a látens ujjnyomatok és az Eurodacban tárolt 

ujjlenyomatadatok összehasonlításának lehetısége a terrorcselekmények vagy egyéb 

súlyos bőncselekmények megelızését, felderítését vagy kivizsgálását elısegítı 

rendkívül értékes eszközt ad a kijelölt tagállami hatóságok kezébe például abban az 

esetben, ha egy bőncselekmény helyszínén a látens ujjnyomatokon kívül nem 

található más bizonyíték. 
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(15) E rendelet megállapítja továbbá azokat a feltételeket, amelyek mellett a 

terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bőncselekmények megelızése, felderítése 

vagy kivizsgálása érdekében az ujjlenyomatadatok Eurodac-adatokkal történı 

összehasonlítására irányuló kérések engedélyezhetık, valamint azokat a szükséges 

garanciákat, amelyek biztosítják azon személyeknek a magánélet tiszteletben 

tartásához való alapvetı jogát, akiknek a személyes adatait az Eurodacban 

feldolgozzák. E feltételek szigorú jellege azt tükrözi, hogy az Eurodac adatbázis 

olyan személyek ujjlenyomatadatait tartja nyilván, akikrıl nem feltételezhetı, hogy 

terrorcselekményt vagy egyéb súlyos bőncselekményt követtek el. 
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(16) Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi nemzetközi védelmet kérelmezı és 

nemzetközi védelmet élvezı személy azonos bánásmódban részesüljön, valamint az 

Unió menekültügyi vívmányaival – különösen a harmadik országbeli állampolgárok 

és hontalan személyek menekültként vagy ▌nemzetközi védelemre jogosultként való 

elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítı védelmet biztosító jogállásra, 

valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó ▌szabályokról szóló, 2011. 

december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1 –, valamint 

a(z) …/…/ EU ▌rendelettel* való összhang megteremtése érdekében helyénvaló e 

rendelet hatályát kiterjeszteni a kiegészítı védelmet kérelmezı vagy arra jogosult 

személyekre is. 

                                                 
1  HL L 337., 2011.12.20., 9. o. 
*  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet), 
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(17) A tagállamok számára elı kell írni továbbá, hogy késedelem nélkül vegyenek és 

továbbítsanak ujjlenyomatadatokat valamennyi nemzetközi védelmet kérelmezı 

személytıl, valamint az egyes tagállamok külsı határának jogellenes átlépése miatt 

letartóztatott, 14. életévét betöltött valamennyi harmadik országbeli állampolgártól 

vagy hontalan személytıl. 

(18) Pontos szabályokat kell megállapítani ezen ujjlenyomatadatok 

központi rendszerhez való továbbítására, ezen ujjlenyomatadatoknak és más lényeges 

adatoknak a központi rendszerben való nyilvántartására, tárolására, 

összehasonlítására más ujjlenyomatadatokkal, az összehasonlítások eredményeinek 

továbbítására, valamint a nyilvántartott adatok jelölésére és törlésére. Ezek a 

szabályok a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek különbözı 

csoportjaira nézve eltérıek lehetnek, illetve az adott csoportok jellegéhez kell 

igazodniuk. 
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(19) A tagállamok biztosítják, hogy az ujjlenyomatadatok továbbítása a számítógépes 

ujjlenyomat-felismerı rendszer általi összehasonlítás céljára megfelelı 

minıségben történjen. Az Eurodachoz hozzáféréssel rendelkezı valamennyi 

hatóságnak gondoskodnia kell a megfelelı képzésrıl és a szükséges mőszaki 

felszerelésekrıl. Az Eurodachoz hozzáféréssel rendelkezı hatóságoknak 

tájékoztatniuk kell a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térség nagymérető IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végzı, az 

1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott európai 

ügynökséget (az ügynökség) az adatok minıségével kapcsolatban tapasztalt egyedi 

nehézségekrıl, azok megoldása érdekében. 

(20) Az ujjlenyomatadatok vételének és/vagy továbbításának bármely ideiglenes vagy 

tartós kivitelezhetetlensége – olyan okokból kifolyólag, mint az adatok megfelelı 

összehasonlításhoz elégtelen minısége, mőszaki problémák, az egészség 

védelméhez kapcsolódó okok, vagy mert az érintett rajta kívül álló ok miatt 

alkalmatlan vagy nem képes arra, hogy tıle ujjlenyomatot vegyenek – nem 

érintheti hátrányosan az e személy által benyújtott nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálását vagy az errıl szóló határozatot.  
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(21) Az Eurodacból származó találatokat egy képzett ujjlenyomat-szakértınek kell 

ellenıriznie egyrészt a(z) …/…/ EU rendelet* szerinti felelısség pontos 

meghatározásának, másrészt a bőncselekmény elkövetésével gyanúsított személy 

vagy a bőncselekmény sértettje – akik adatait esetleg tárolják az Eurodacban – 

pontos beazonosításának biztosítása érdekében.  

(22) Valamely tagállamban nemzetközi védelmet kérelmezı harmadik országbeli 

állampolgároknak vagy hontalan személyeknek még hosszú évekig lehetıségük lehet 

arra, hogy más tagállamban is nemzetközi védelmet kérjenek. Ennek megfelelıen 

elegendıen hosszú maximális idıtartamot kell meghatározni az 

ujjlenyomatadatoknak a központi rendszerben történı tárolására. Mivel a már több 

éve az Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan 

személyek többsége ez idı alatt letelepedett jogállást, sıt akár állampolgárságot is 

szerez az egyes tagállamokban, a tízéves idıtartamot megfelelı idıtartamnak lehet 

tekinteni az ujjlenyomatadatok tárolására. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be a dublini rendelet számát, dátumát és közzétételi hivatkozását. 
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(23) Egyes különleges esetekben, amikor nincs szükség az ujjlenyomatadatok ilyen 

hosszú ideig történı tárolására, a megırzési idıtartam ennél rövidebb lehet. Az 

ujjlenyomatadatokat azonnal törölni kell, amint a a harmadik országbeli 

állampolgárok vagy hontalan személyek állampolgárságot szereznek valamely 

tagállamban. 

(24) Helyénvaló tárolni minden olyan személy adatait, akik ujjlenyomatát eredetileg 

akkor rögzítették az Eurodacban, amikor nemzetközi védelem iránti kérelmet 

nyújtottak be, és akiket egy tagállamban nemzetközi védelemben részesítettek, annak 

érdekében, hogy ezen adatok összehasoníthatók legyenek a nemzetközi védelem 

iránti kérelmek benyújtásakor felvett adatokkal. 
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(25) Az ügynökséget bízták meg a Bizottságnak az Eurodac üzemeltetési igazgatásával 

kapcsolatos, e rendelet szerinti feladataival, valamint a kommunikációs 

infrastruktúrához kapcsolódó egyes feladatokkal, amint az ügynökség 2012. 

december 1-jétıl megkezdte tevékenységét. Az ügynökség meg kell, hogy kezdje az 

e rendelet által ráruházott feladatok végrehajtását, az 1077/2011/EU rendelet 

vonatkozó rendelkezéseit pedig ennek megfelelıen módosítani kell. Továbbá, az 

Europolnak megfigyelıi státusszal kell rendelkeznie az ügynökség 

igazgatótanácsának azon ülésein, amikor olyan kérdések vannak napirenden, 

amelyek e rendelet alkalmazását érintik a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az 

Europol Eurodachoz való, a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 

bőncselekmények megelızése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében, betekintés 

céljából történı hozzáférésével kapcsolatban. Az Europol számára lehetıséget kell 

biztosítani arra, hogy képviselıt jelöljön ki az ügynökség Eurodac tanácsadó 

csoportjába.  
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(26) Az ügynökség e rendelettel kapcsolatban foglalkoztatott valamennyi alkalmazottjára 

az Európai Unió tisztviselıinek személyzeti szabályzatát (tisztviselık személyzeti 

szabályzata) és az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeit 

(alkalmazási feltételek) (a továbbiakban együttesen: a személyzeti szabályzat) – 

amelyeket a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet1 határoz meg – kell 

alkalmazni. 

(27) Egyértelmően meg kell állapítani a Bizottság és az ügynökség feladatkörét a 

központi rendszer és a kommunikációs infrastruktúra tekintetében, valamint a 

tagállamok feladatkörét az adatfeldolgozást, az adatbiztonságot és a nyilvántartott 

adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését illetıen. 

                                                 
1  HL L 56., 1968.3.4., 1. o. 
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(28) Ki kell jelölni a tagállamok illetékes hatóságait és azt a nemzeti hozzáférési pontot, 

amelyen keresztül megtörténik az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló 

kérés, valamint listát kell vezetni a kijelölt hatóságok azon operatív egységeirıl, 

amelyek terrorcselekmények, illetve egyéb súlyos bőncselekmények megelızése, 

felderítése vagy kivizsgálása érdekében benyújthatnak ilyen kérést. 
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(29) A kijelölt hatóságok operatív egységei a központi rendszerben tárolt adatokkal 

történı összehasonlításra irányuló kéréseket indoklás kíséretében az ellenırzı 

hatóságon keresztül juttatják el a nemzeti hozzáférési ponthoz. A kijelölt 

hatóságokon belül az Eurodac-adatokkal való összehasonlítás kérésére feljogosított 

operatív egységek nem járnak el ellenırzı hatóságként. Az ellenırzı hatóságoknak 

a kijelölt hatóságoktól függetlenül kell eljárniuk, és feladatuk, hogy függetlenül 

biztosítsák az e rendeletben meghatározott hozzáférési feltételek pontos betartását. 

Miután az ellenırzı hatóságok ellenırizték, hogy a hozzáférés minden feltétele 

betartásra került, az összehasonlításra irányuló kérést – annak okának továbbítása 

nélkül – a nemzeti hozzáférési ponton keresztül a központi rendszerbe továbbítják. 

Rendkívül sürgıs esetekben, amikor a gyors hozzáférésre terrorcselekmény vagy 

egyéb súlyos bőncselekmény konkrét és tényleges veszélye miatt van szükség, az 

ellenırzı hatóság késedelem nélkül feldolgozza a kérelmet, és csak azt követıen 

végzi el az ellenırzést. 
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(30) A kijelölt hatóságok és az ellenırzı hatóságok – amennyiben a nemzeti jog úgy 

rendelkezik – tartozhatnak ugyanazon szervezethez, azonban az ellenırzı 

hatóságnak függetlenül kell eljárnia az e rendelet szerinti feladatai elvégzése 

során. 

(31) A személyes adatok védelme érdekében és különösen a tiltott szisztematikus 

összehasonlítást megakadályozandó, az Eurodac-adatokat egyedi alapon kell 

feldolgozni, és csak akkor, amikor ez a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 

bőncselekmények megelızése, felderítése vagy kivizsgálása érdekében szükséges. 

▌Ilyen eset áll fenn különösen akkor, amikor az összehasonlításra irányuló kérés 

egyedi és konkrét helyzethez, terrorcselekménnyel vagy egyéb súlyos 

bőncselekménnyel összefüggı egyedi és konkrét fenyegetéshez vagy olyan 

meghatározott személyekhez kötıdik, akikkel kapcsolatban alapos okkal 

feltételezhetı, hogy ilyen cselekményeket követtek el. Ilyen eset áll fenn akkor is, 

amikor az összehasonlításra irányuló kérés olyan személyhez kötıdik, aki 

terrorcselekmény vagy egyéb súlyos bőncselekmény áldozata. A kijelölt hatóságok 

és az Europol kizárólag akkor kérhetik az Eurodac-adatokkal történı 

összehasonlítást, ha komoly okkal feltételezik, hogy ez olyan információkkal szolgál 

majd, amelyek érdemben segítik ıket terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 

bőncselekmények megelızésében, felderítésében vagy kivizsgálásában. 
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(32) A hozzáférés ezenfelül csak akkor engedélyezhetı, ha a különösen a terrorizmus és 

a határokon átnyúló bőnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló 

együttmőködés megerısítésérıl szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi 

határozat1 alapján a tagállam ujjlenyomat-adatbázisaival és az összes többi 

tagállam automatizált ujjlenyomat-azonosító rendszereivel elvégzett 

összehasonlítás nem vezetett az érintett személyazonosságának a megállapításához. 

E feltétel megköveteli a megkeresı tagállamtól, hogy az összes többi tagállam 

automatizált ujjlenyomat-azonosító rendszereivel a 2008/615/IB határozat 

értelmében összehasonlításokat végezzen, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az 

megalapozott indokok alapján, feltételezhetıen nem vezetne az érintett 

személyazonosságának a megállapításához. Megalapozott indokok állnak fenn 

különösen akkor, amikor az egyedi eset nem mutat semmilyen üzemeltetési vagy 

nyomozati kapcsolatot egy adott tagállammal. E feltétel a 2008/615/IB határozat 

elızetes jogi és technikai végrehajtását követeli meg a megkeresı tagállam részérıl 

az ujjlenyomatadatok területén, mivel nem lehet bőnüldözési célú Eurodac-

ellenırzést végezni a fenti lépések megtétele elıtt.  

                                                 
1 HL L 210., 2008.8.6., 1. o. 
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(33)  A vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az 

Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bőncselekmények 

megelızése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történı 

hozzáférésrıl szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozat1 alapján a 

kijelölt hatóságoknak az Eurodacba való betekintést megelızıen – amennyiben az 

összehasonlítás feltételei teljesülnek – be kell tekinteniük a vízuminformációs 

rendszerbe. 

(34) A személyes adatok hatékony összehasonlítása és cseréje érdekében a 

tagállamoknak maradéktalanul végre kell hajtaniuk és használniuk kell a hatályos 

nemzetközi megállapodásokat, valamint a személyes adatok cseréjére vonatkozó, 

már érvényben lévı uniós jogi aktusokat, és különösen a 2008/615/IB határozatot. 

                                                 
1  HL L 218., 2008.8.13., 129. o. 
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(35) E rendelet végrehajtása során a tagállamok a gyermek mindenekfelett álló érdekét 

szem elıtt tartva kötelesek eljárni. Amennyiben a megkeresı tagállam megállapítja, 

hogy az Eurodac-adatok kiskorúra vonatkoznak, ezen adatokat csak a megkeresı 

tagállam használhatja fel bőnüldözési célokból, az adott állam kiskorúakra vonatkozó 

törvényeivel összhangban, valamint szem elıtt tartva azon kötelezettséget, hogy 

elsıdlegessé kell tenni a gyermek mindenekfelett álló érdekét. 

(36) Az Eurodac-rendszer mőködésével kapcsolatban az Unió szerzıdésen kívüli 

felelısségére az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak, egyedi szabályokat kell azonban megállapítani a 

tagállamoknak a rendszer mőködésével kapcsolatos szerzıdésen kívüli felelısségére.  
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(37) Mivel e rendelet célját – nevezetesen az Unió menedékjogi politikája 

végrehajtásának elısegítése céljából az ujjlenyomatadatok összehasonlítására 

szolgáló rendszer létrehozása – annak jellegénél fogva ▌a tagállamok nem tudják 

kielégítıen megvalósítani, és ezért az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerzıdés (EUSZ) 5. cikkében 

foglalt szubszidiaritás elvének megfelelıen. Az említett cikkben foglalt arányosság 

elvének megfelelıen ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges 

mértéket. 

(38) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérıl és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvet1 kell alkalmazni a személyes adatoknak a tagállamok által e 

rendelet alkalmazásában történı felhasználására, kivéve, ha a személyes adatoknak a 

tagállamok kijelölt vagy ellenırzı hatóságai általi feldolgozása terrorcselekmények 

vagy egyéb súlyos bőncselekmények megelızése, felderítése vagy kivizsgálása 

céljából történik.  

                                                 
1  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 
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(39) A személyes adatoknak a tagállamok ▌hatóságai által e rendelet alapján a 

terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bőncselekmények megelızése, felderítése 

vagy kivizsgálása céljából történı ▌ feldolgozására a személyes adatok védelmének 

az ezen hatóságok nemzeti joga szerinti szintjének kell vonatkoznia , amely 

összhangban kell, hogy álljon a büntetıügyekben folytatott rendırségi és 

igazságügyi együttmőködés keretében feldolgozott személyes adatok védelmérıl 

szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározattal1. 

(40) A személyes adatok kezelése tekintetében ki kell egészíteni, illetve tisztázni kell, 

különösen bizonyos szektorokat illetıen, a 95/46/EK irányelvben megállapított, az 

egyének jogainak és szabadságainak, nevezetesen a magántitokhoz való jog 

védelmére vonatkozó elveket. 

                                                 
1  HL L 350., 2008.12.30., 60. o. 
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(41) A központi rendszerbıl valamely tagállam vagy az Europol által e rendelet alapján 

megszerzett személyes adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az 

Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani a menedékjog 

biztosítása érdekében és a nemzetközi védelmet kérı személyek védelmében, 

megakadályozandó, hogy adataikhoz harmadik országok hozzájussanak. Ez azt 

jelenti, hogy a tagállamok nem továbbíthatnak a központi rendszerbıl az alábbiak 

vonatkozásában szerzett információkat: a származási hely szerinti tagállam; a 

nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásának helye és idıpontja; a származási 

hely szerinti tagállam által használt referenciaszám; az ujjlenyomatvétel dátuma, 

valamint annak idıpontja, amikor a tagállam az adatot az Eurodacba továbbította; 

az operátor felhasználói azonosítója; a(z) …/…/EU rendelet* hatálya alá tartozó 

adatok továbbításához kapcsolódó valamennyi információ. E tilalom nem sérti a 

tagállamok azon jogát, hogy ilyen adatokat továbbítsanak a(z) …/…/EU rendelet* 

hatálya alá tartozó harmadik országoknak annak biztosítása érdekében, hogy a 

tagállamok e rendelet alkalmazásában együttmőködhessenek ilyen harmadik 

országokkal. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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(42) A személyes adatok tagállami feldolgozásának jogszerőségét a személyes adatok 

feldolgozásának ellenırzésére hivatott nemzeti felügyelı hatóságok követik nyomon, 

míg az Europol által végzett adatfeldolgozás jogszerőségét a 2009/371/IB határozat 

által felállított felügyelıhatóság kíséri figyelemmel. 

(43) A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történı feldolgozása 

tekintetében az egyének védelmérıl, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról 

szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 és 

különösen annak az adatfeldolgozás titkosságáról és biztonságáról szóló 21. és 22. 

cikke alkalmazandó a személyes adatoknak az uniós intézmények, szervek, hivatalok 

és ügynökségek által, e rendelet alkalmazásában történı feldolgozására. Ugyanakkor 

az adatfeldolgozással kapcsolatos felelısség és az adatvédelem ellenırzése 

tekintetében egyes kérdéseket egyértelmővé kell tenni, szem elıtt tartva, hogy az 

adatvédelem az Eurodac sikeres mőködésének kulcsfontosságú tényezıje, és hogy 

az adatok biztonsága, magas színvonalú technikai minısége és az adatokba történı 

betekintés jogszerősége alapvetı jelentıségő az Eurodac zökkenımentes és 

megfelelı mőködése, valamint a(z) …/…/EU rendelet* hatékony alkalmazása 

szempontjából.  

                                                 
1 HL L 8., 2001.1.12., 1. o. 
*  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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(44) Az érintettet tájékoztatni kell adatai Eurodacban történı feldolgozásának céljáról, 

ideértve a(z) …/…/EU rendelet* céljait is, valamint arról, hogy a bőnüldözı 

hatóságok mire használhatják adatait. 

(45) Helyénvaló, hogy a nemzeti felügyelı hatóságok kövessék nyomon a személyes 

adatok tagállamok általi feldolgozásának törvényességét, az európai adatvédelmi 

biztos pedig az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek e rendelet 

alkalmazásával kapcsolatban végzett személyes adatfeldolgozási tevékenységeit, a 

45/2001/EK rendelettel összhangban. 

(46) A tagállamok, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság biztosítják, hogy a 

nemzeti és az európai felügyeleti hatóságok megfelelıen tudják felügyelni az 

Eurodac-adatok felhasználását és az azokhoz való hozzáférést. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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(47) Rendszeresen figyelni és értékelni kell az Eurodac eredményeit, többek között azt, 

hogy a bőnüldözı hatóságok általi hozzáférés a nemzetközi védelmet kérelmezı 

személyek közvetett megkülönböztetését eredményezte-e, ahogyan ez a jelen 

rendeletnek az Európai Uniós Alapjogi Chartájának (Charta) való megfelelésére 

vonatkozó bizottsági értékelésben felmerült. Az ügynökség éves jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a központi rendszer tevékenységérıl.  

(48) A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejő szankciórendszert kell 

biztosítaniuk a központi rendszerben nyilvántartott adatok az Eurodac céljával 

ellentétes feldolgozásának büntetésére. 
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(49) A(z) …/…/EU rendelet* hatékony alkalmazásának elısegítése érdekében a 

tagállamokat tájékoztatni kell egyes menedékjogi eljárások helyzetérıl. 

(50) E rendelet tiszteletben tartja az alapvetı jogokat és megfelel azoknak az 

alapelveknek, amelyeket különösen a Charta állapít meg. E rendelet biztosítani 

kívánja a személyes adatok védelmének, valamint a nemzetközi védelem 

kérelmezési jogának teljes körő tiszteletben tartását, valamint elı kívánja 

mozdítani a Charta 8. és 18. cikkének alkalmazását. E rendeletet ezért ennek 

megfelelıen kell alkalmazni. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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(51) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetérıl szóló (22.) jegyzıkönyv 

1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az 

elfogadásában, az rá nézve nem kötelezı és nem alkalmazandó.  
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(52) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a 

szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében 

fennálló helyzetérıl szóló (21.) jegyzıkönyv 3. cikkével összhangban az Egyesült 

Királyság közölte, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és 

alkalmazásában. 

(53) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a 

szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében 

fennálló helyzetérıl szóló (21.) jegyzıkönyv 1. és 2. cikkével összhangban és e 

jegyzıkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország közölte, hogy részt kíván venni 

ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában. 
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(54) Indokolt e rendelet területi hatályát oly módon korlátozni, hogy az összhangba 

kerüljön a(z) …/…/EU rendelet* területi hatályával,  

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 

Az Eurodac célja 

(1) Létrejön az úgynevezett Eurodac rendszer, amelynek célja segítséget nyújtani annak 

megállapításában, hogy a(z) …/…/EU rendelet* értelmében melyik tagállam illetékes 

a tagállamok egyikében harmadik országbeli állampolgár, illetve hontalan személy 

által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálására, továbbá egyéb 

módon elısegíteni a(z) …/…/EU rendelet* alkalmazását az e rendeletben 

meghatározott feltételek szerint. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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(2) Ez a rendelet megállapítja továbbá azon feltételeket, amelyek mellett a tagállamok 

kijelölt hatóságai és az Európai Rendırségi Hivatal (Europol) bőnüldözési célból 

kérhetik az ujjlenyomatadatok összehasonlítását a központi rendszerben tárolt 

ujjlenyomatadatokkal. 

(3) Függetlenül attól, hogy a származási hely szerinti tagállam az adott tagállam nemzeti 

jogának megfelelıen létesített adatbázisokban milyen célra dolgozza fel az 

Eurodacnak szánt adatokat, az Eurodacban ujjlenyomatadatokat és más személyes 

adatokat kizárólag az e rendeletben és a(z) …/…/EU rendelet* 34. cikkének (1) 

bekezdésében rögzített célokra lehet feldolgozni.  

  

                                                 
* HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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2. cikk 

Fogalommeghatározások 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

▌ 

a)  „nemzetközi védelmet kérelmezı személy”: az a harmadik országbeli 

állampolgár vagy hontalan személy, aki a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének h) 

pontja szerinti nemzetközi védelemért folyamodik, amely kérelme tárgyában 

még nem hoztak jogerıs határozatot; 
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b)  „származási hely szerinti tagállam”: 

i.  a 9. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személy tekintetében az a 

tagállam, amely a személyes adatokat a központi rendszerbe továbbítja, 

és az összehasonlítás eredményeit megkapja; 

ii.  a 14. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személy tekintetében az a 

tagállam, amely a személyes adatokat a központi rendszerbe továbbítja; 

iii.  a 17. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személy tekintetében az a 

tagállam, amely a személyes adatokat a központi rendszerhez továbbítja, 

és az összehasonlítás eredményeit megkapja; 

c)  „nemzetközi védelemben részesülı személy”: harmadik ország olyan 

állampolgára, illetve olyan hontalan személy, aki ▌a 2011/95/EU tanácsi 

irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározottak szerinti nemzetközi 

védelemben részesül; 
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d)  „találat”: a tagállam által valamely személy tekintetében továbbított és a 

számítógépes központi adatbázisban nyilvántartott ujjlenyomatadatok közötti 

összehasonlítás során a központi rendszer által megállapított megfelelést vagy 

megfeleléseket jelenti, nem érintve azt a követelményt, hogy a tagállamoknak a 

25. cikk (4) bekezdésének megfelelıen haladéktalanul ellenırizniük kell az 

összehasonlítás eredményeit; 

e) „nemzeti hozzáférési pont”: a központi rendszerrel történı kommunikáció 

céljából kijelölt nemzeti rendszer; 

f) „ügynökség”: az 1077/2011/EU rendelet által létrehozott ügynökség;  

g)  „Europol”: a 2009/371/IB határozat által létrehozott Európai Rendırségi 

Hivatal; 

h) „Eurodac-adatok”: a 11. cikknek és 14. cikke (2) bekezdésének megfelelıen a 

központi rendszerben tárolt valamennyi ujjlenyomatadat; 

i) „bőnüldözés”: a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bőncselekmények 

megelızése, felderítése vagy kivizsgálása; 
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j) „terrorcselekmények”: azok a nemzeti jog szerinti bőncselekmények, amelyek 

megfelelnek a 2002/475/IB kerethatározat 1–4. cikkében említett 

bőncselekményeknek, vagy azokkal egyenértékőek; 

k) „súlyos bőncselekmények”: azok a bőncselekmények, amelyek megfelelnek a 

2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett 

bőncselekményeknek, vagy azokkal egyenértékőek, amennyiben esetükben a 

nemzeti jog alapján kiszabható büntetési tétel felsı határa legalább háromévi 

szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés; 

l) „ujjlenyomatadat”: valamely személy minden ujjának, de legalább a 

mutatóujjainak, ezek hiányában valamennyi más ujjának lenyomatára vagy 

látens ujjnyomatra vonatkozó adat. 
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(2) A 95/46/EK irányelv 2. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is az azzal 

megegyezı értelemben szerepelnek amennyiben a személyes adatok tagállami 

▌hatóságok általi feldolgozása az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében foglalt 

célból történik. 

(3) Eltérı rendelkezés hiányában a(z) …/…/EU rendelet∗ 2. cikkében meghatározott 

kifejezések ebben a rendeletben is az azzal megegyezı értelemben szerepelnek.  

(4) A 2008/977/IB kerethatározat 2. cikkében meghatározott fogalmak e rendeletben is 

az azzal megegyezı értelemben szerepelnek, amennyiben a személyes adatok 

tagállami hatóságok általi feldolgozása  az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 

foglalt célból történik. . 

                                                 
∗∗∗∗  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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3. cikk 

Központi egység – A rendszer felépítése és alapelvek 

(1) Az Eurodac a következıket foglalja magában: 

a)  számítógépes központi ujjlenyomat-adatbázis (központi rendszer), amely az 

alábbi részekbıl áll: 

i. központi egység,  

ii. a rendszermőködés folyamatosságára vonatkozó terv és rendszer; 

b)  a központi rendszer és a tagállamok közötti kommunikációs infrastruktúra, 

amely az Eurodac-adatok számára kifejlesztett kódolt virtuális hálózatot képez 

(kommunikációs infrastruktúra). 

(2) Minden egyes tagállamban egyetlen nemzeti hozzáférési pont mőködik. 
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(3) A 9. cikk (1) bekezdése, a 14. cikk (1) bekezdése és a 17. cikk (1) bekezdése hatálya 

alá tartozó személyekre vonatkozó, a központi rendszerben feldolgozásra kerülı 

adatokat a származási hely szerinti tagállam nevében dolgozzák fel az e rendeletben 

rögzített feltételek alapján , és megfelelı technikai eszközökkel különítik el. 

(4) Az Eurodacra vonatkozó szabályokat a tagállamok által végzett mőveletekre is 

alkalmazni kell, az adatoknak a központi rendszerbe történı továbbításától kezdve az 

összehasonlítás eredményeinek felhasználásáig. 
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(5) Az ujjlenyomat-vételi eljárást az érintett tagállam nemzeti gyakorlatának 

megfelelıen és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az emberi jogok és alapvetı 

szabadságok védelmérıl szóló egyezményben, valamint az ENSZ gyermekjogi 

egyezményében megállapított biztosítékoknak megfelelıen határozzák meg és 

alkalmazzák. 

4. cikk 

Üzemeltetési igazgatás 

(1) Az ügynökség felelıs az Eurodac üzemeltetési igazgatásáért.  

 Az Eurodac operatív irányítása magában foglalja az összes ahhoz szükséges 

feladatot, hogy az Eurodac e rendelettel összhangban a hét minden napján, napi 24 

órán keresztül mőködhessen, és elvégezhesse többek között a rendszer megfelelı 

szintő mőködési minıségének – fıképp a központi rendszer lekérdezéséhez 

szükséges idı tekintetében történı – biztosításához szükséges karbantartási 

munkákat és technikai fejlesztéseket. A rendszermőködés folyamatosságára 

vonatkozó tervet és rendszert a rendszer karbantartási szükségleteinek és váratlan 

üzemképtelenségének – köztük az adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 

rendszermőködési folyamatosságra gyakorolt hatás figyelembevételével kell 

kidolgozni. 

 Az ügynökség a tagállamokkal együttmőködésben biztosítja, hogy a központi 

rendszer tekintetében – a költség-haszon elemzésre is figyelemmel – a rendelkezésre 

álló mindenkori legjobb és legbiztonságosabb technológiákat és technikákat 

alkalmazzák. 



 

AM\939347HU.doc 49/142 PE509.873v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

(2) Az ügynökség felel a kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó alábbi 

feladatokért: 

a)  felügyelet; 

b)  biztonság; 

c)  a tagállamok és a szolgáltató közötti kapcsolat koordinációja. 

(3) A Bizottság felel a kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó, a (2) bekezdésben 

említetteken kívüli minden feladatért, különösen az alábbiakért:  

a)  a költségvetés végrehajtása; 

b)  beszerzés és felújítás; 

c)  szerzıdéses ügyek. 
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▌ 

(4) A személyzeti szabályzat 17. cikkének sérelme nélkül, az ügynökség megfelelı 

szakmai titoktartási vagy ezzel egyenértékő titoktartási szabályokat alkalmaz 

személyzetének valamennyi olyan tagjára, akinek munkája Eurodac-adatokat érint. 

Ez a kötelezettség ezen alkalmazottak hivatali vagy munkaviszonyának megszőnését, 

vagy megbízatásuk megszőnését követıen is fennáll. 
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5. cikk 

A tagállamok bőnüldözés céljából kijelölt hatóságai 

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokból a tagállamok kijelölik azokat a 

hatóságokat, amelyek e rendelet értelmében jogosultak az Eurodac-adatokkal való 

összehasonlítást kérelmezni. A kijelölt hatóságok a tagállamok terrorcselekmények 

vagy egyéb súlyos bőncselekmények megelızéséért, felderítéséért vagy 

kivizsgálásáért felelıs hatóságai. A nemzetbiztonsággal kapcsolatos hírszerzésért 

kizárólag felelıs ügynökségek vagy egységek nem tartozhatnak a kijelölt hatóságok 

közé. 

(2) Valamennyi tagállam összeállítja a kijelölt hatóságok listáját. 

(3) ▌Valamennyi tagállam listát készít a kijelölt hatóságokon belüli azon operatív 

egységekrıl, amelyek a központi hozzáférési ponton keresztül kérhetik az Eurodac-

adatokkal történı összehasonlítást. 
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6. cikk  

A tagállamok bőnüldözés céljából kijelölt ellenırzı hatóságai  

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokból minden egyes tagállam kijelöl 

egy nemzeti hatóságot vagy egy ilyen hatósági egységet, amely ellenırzı 

hatóságként mőködik. Az ellenırzı hatóság a tagállamok terrorcselekmények vagy 

egyéb súlyos bőncselekmények megelızéséért, felderítéséért vagy kivizsgálásáért 

felelıs egyik hatósága.  

 A kijelölt hatóságok és az ellenırzı hatóságok – amennyiben a nemzeti jog úgy 

rendelkezik – tartozhatnak ugyanazon szervezethez, azonban az ellenırzı 

hatóságnak függetlenül kell eljárnia az e rendelet szerinti feladatai elvégzése 

során. Az ellenırzı hatóság az 5. cikk (3) bekezdésében említett operatív 

egységektıl elkülönülten mőködik, és az ellenırzés kimenetelét illetıen azoktól 

utasítást nem fogad el. 

 A tagállamok egynél több ellenırzı hatóságot is kijelölhetnek a célból, hogy 

alkotmányos vagy jogi kötelezettségeikkel összhangban tükrözzék szervezeti és 

közigazgatási struktúráikat.  



 

AM\939347HU.doc 53/142 PE509.873v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

(2) Az ellenırzı hatóság biztosítja azoknak a feltételeknek a teljesülését, amelyek az 

Eurodac-adatokkal történı összehasonlítás kéréséhez szükségesek. 

Kizárólag az ellenırzı hatóság megfelelı felhatalmazással rendelkezı személyi 

állománya jogosult arra, hogy a 19. cikkel összhangban az Eurodachoz való 

hozzáférésre irányuló kéréseket fogadja vagy továbbítsa. 

Kizárólag az ellenırzı hatóság jogosult arra, hogy a nemzeti hozzáférési ponthoz 

továbbítsa az ujjlenyomatadatok összehasonlítására irányuló kéréseket. 
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7. cikk  

Europol 

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokból az Europol megfelelı 

felhatalmazással rendelkezı tisztviselıkbıl álló speciális egységet jelöl ki ellenırzı 

hatóságaként, amely az e cikk (2) bekezdésében említett kijelölt hatóságoktól 

függetlenül jár el az e rendelet értelmében fennálló feladatai végzése során, és az 

ellenırzés kimenetelét illetıen a kijelölt hatóságtól utasítást nem fogad el. Az 

egység biztosítja azoknak a feltételeknek a teljesülését, amelyek az Eurodac-

adatokkal történı összehasonlítás kéréséhez szükségesek. Az Europol az egyes 

tagállamokkal egyetértésben az adott tagállam nemzeti hozzáférési pontját jelöli ki 

azon hatóságként, amely az ujjlenyomatadatok összehasonlítására irányuló kéréseit a 

központi rendszerbe továbbítja.  
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(2) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett célból az Europol kijelöli azt az operatív 

egységet, amely jogosult arra, hogy a kijelölt nemzeti hozzáférési ponton keresztül 

kérje az Eurodac-adatokkal történı összehasonlítást. A kijelölt hatóság az Europol 

operatív egységét képezi, amely az Europol hatáskörébe tartozó terrorcselekmények 

vagy egyéb súlyos bőncselekmények megelızésére, felderítésére vagy 

kivizsgálására irányuló tagállami fellépés támogatása és fokozása érdekében 

jogosult az információgyőjtésre, -tárolásra, -feldolgozásra, -elemzésre és -cserére. 
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8. cikk  

Statisztikák  

(1) A központi ügynökség negyedévente statisztikát készít a központi rendszer 

munkájáról, különösen az alábbiak feltüntetésével: 

a) a 9. cikk (1) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikk (1) 

bekezdésében említett személyekkel kapcsolatosan továbbított adatkészletek 

száma; 

b) a találatok száma azon nemzetközi védelmet kérelmezı személyek esetében, 

akik valamely más tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak 

be; 

c) a találatok száma a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyek esetében, 

akik a késıbbiekben nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be; 

d) a találatok száma a 17. cikk (1) bekezdésében említett olyan személyek 

esetében, akik korábban valamely más tagállamban nemzetközi védelem iránti 

kérelmet nyújtottak be; 
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e) azoknak az ujjlenyomatadatoknak a száma, amelyeket a 

központi rendszernek többször meg kellett kérnie a származási hely szerinti 

tagállamtól, mert az eredetileg továbbított ujjlenyomatadatok összehasonlítását 

nem tudták elvégezni az ujjlenyomat-felismerı rendszer alkalmazásával; 

f) a 18. cikk (1) és (3) bekezdésével összhangban megjelölt, jelöletlen, zárolt és 

feloldott adatok száma; 

g) a 18. cikk (1) bekezdésében említett személyekre – akikkel kapcsolatban e cikk 

b) és d) pontja alapján találatot regisztráltak – vonatkozó találatok száma; 

h) a 20. cikk (1) bekezdésében említett kérelmek és találatok száma; 

i) a 21. cikk (1) bekezdésében említett kérelmek és találatok száma; 
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(2) Minden év végén statisztikai adatokat állapítanak meg negyedéves statisztikából 

készített győjtemény formájában az adott évre vonatkozóan, többek között annak 

megjelölésével, hogy hány személyre vonatkoznak az (1) bekezdés b), c) és d) pontja 

alapján nyilvántartott találatok. A statisztika az adatokat tagállamok szerinti 

bontásban tartalmazza. Az eredményt nyilvánosságra kell hozni. 

II. FEJEZET 

NEMZETKÖZI VÉDELMET KÉRELMEZİ SZEMÉLYEK 

9. cikk  

Az ujjlenyomatok összegyőjtése, továbbítása és összehasonlítása 

(1) Az egyes tagállamok a lehetı leghamarabb, de legkésıbb a(z) …/…/EU rendelet∗ 20. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott nemzetközi védelem iránti kérelem 

benyújtásától számított 72 órán belül ujjlenyomatot vesznek minden, a 14. életévét 

betöltött nemzetközi védelmet kérelmezı személy valamennyi ujjáról, és az e 

rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b)–g) pontjában említett adatokkal 

együtt továbbítják a központi rendszerbe .  

                                                 
∗  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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A 72 órás határidı be nem tartása nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettség 

alól, hogy ujjlenyomatokat vegyenek és azokat továbbítsák a központi rendszerbe. 

Amennyiben az ujjhegyek állapota nem teszi lehetıvé a 25. cikk szerinti megfelelı 

összehasonlítást biztosító minıségő ujjlenyomatvételt, a származás helye szerinti 

tagállam ismét ujjlenyomatot vesz a kérelmezıtıl, és a lehetı leghamarabb, de 

legkésıbb a sikeres ismételt ujjlenyomatvételtıl számított 48 órán belül újra 

megküldi azokat.  

(2) Az (1) bekezdéstıl eltérve, amennyiben a kérelmezı egészségének biztosítása, vagy 

a közegészség védelme érdekében hozott intézkedések következtében nem lehet a 

nemzetközi védelmet kérelmezıtıl ujjlenyomatot venni, a tagállamok ezen 

egészségügyi okok megszőnését követıen a lehetı leghamarabb, de legkésıbb 48 

órán belül leveszik és megküldik az ujjlenyomatokat.  

Komoly mőszaki problémák felmerülése esetén a tagállamok az (1) bekezdésben 

megállapított 72 órás határidıt legfeljebb további 48 órával meghosszabbíthatják a 

folyamatosságra vonatkozó nemzeti tervük végrehajtása érdekében. 
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(3) A tagállam által továbbított, a 11. cikk a) pontjában foglaltaknak megfelelı 

ujjlenyomatadatokat – a 10. cikk b) pontjával összhangban továbbítottak 

kivételével – automatikusan összehasonlítják a más tagállamok által továbbított és a 

központi rendszerben tárolt ujjlenyomatadatokkal  

(4) A központi rendszer a tagállamok kérelmére biztosítja, hogy a (3) bekezdésben 

említett összehasonlítás a más tagállamoktól származó adatok mellett kiterjedjen a 

szóban forgó tagállam által korábban továbbított ujjlenyomatadatokra is. 

(5) A központi rendszer a találatot, illetve az összehasonlítás negatív 

eredményét automatikusan továbbítja a származási hely szerinti tagállam felé. Találat 

esetén a találatnak megfelelı összes adatkészletre vonatkozóan továbbítja a 11. cikk 

a)–k) pontjában említett adatokat, valamint adott esetben a 18. cikk (1) bekezdésében 

említett jelölést.  
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10. cikk 

Információk az érintett jogállásáról 

Az alábbi információkat megküldik a központi rendszerbe, hogy abban a 12. cikkel 

összhangban tárolják, a 9. cikk (5) bekezdésében említett továbbítás céljából: 

a) ha egy nemzetközi védelmet kérelmezı vagy a(z) …/…/EU rendelet∗ 18. cikke (1) 

bekezdésének d) pontjában említett egyéb személy – az említett rendelet 25. 

cikkében említettekkel összhangban benyújtott visszavétel iránti kérelemnek helyt 

adó határozat alapján történı átadását követıen – megérkezik a felelıs tagállam 

területére, a felelıs tagállam az érkezési idıpont hozzáadásával naprakésszé teszi az 

érintett személyre vonatkozóan e rendelet 11. cikkével összhangban nyilvántartásba 

vett adatokat; 

b) ha egy nemzetközi védelmet kérelmezı személy – a(z) …/…/EU rendelet∗ 22. 

cikkében említettekkel összhangban benyújtott átvétel iránti kérelemnek helyt adó 

határozat alapján történı átadást követıen – megérkezik a felelıs tagállam területére, 

a felelıs tagállam az érkezési idıpont hozzáadásával naprakésszé teszi az érintett 

személyre vonatkozóan e rendelet 11. cikkével összhangban nyilvántartásba vett 

adatokat;  

                                                 
∗  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
∗  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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c) amint a származási hely szerinti tagállam megbizonyosodik afelıl, hogy az érintett 

személy – akinek adatait e rendelet 11. cikkével összhangban rögzítették az 

Eurodacban – elhagyta a tagállamok területét, a távozási idıpont hozzáadásával 

naprakésszé teszi az érintett személyre vonatkozóan e rendelet 11. cikkével 

összhangban nyilvántartásba vett adatokat, hogy ezáltal megkönnyítse a(z) …/…/EU 

rendelet∗ 19. cikke (2) bekezdésének és 20. cikke (5) bekezdésének alkalmazását; 

d) amint a származási hely szerinti tagállam megbizonyosodik afelıl, hogy az érintett 

személy – akinek adatait e rendelet 11. cikkével összhangban rögzítették az 

Eurodacban – a(z) …/…/EU rendelet* 19. cikkének (3) bekezdésében elıírt 

nemzetközi védelem iránti kérelem visszavonását vagy elutasítását követıen általa 

kiadott kiutasítási határozatnak vagy kitoloncolási végzésnek megfelelıen elhagyta a 

tagállamok területét, a kiutasítás vagy az ország területérıl történı eltávozás 

idıpontjának hozzáadásával naprakésszé teszi az érintett személyre vonatkozóan az e 

rendelet 11. cikkével összhangban nyilvántartásba vett adatokat;  

                                                 
∗  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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e) a …/…/EU rendelet∗ 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban felelıssé váló 

tagállam a kérelem megvizsgálásáról hozott határozat idıpontjának hozzáadásával 

naprakésszé teszi a nemzetközi védelmet kérelmezıre vonatkozóan e rendelet 11. 

cikkével összhangban nyilvántartásba vett adatokat. 

11. cikk  

Az adatok nyilvántartásba vétele 

A központi rendszer nyilvántartásába kizárólag a következı adatokat veszik fel: 

a)  az ujjlenyomatadatok; 

b)  a származási hely szerinti tagállam, a nemzetközi védelem iránti kérelem 

benyújtásának helye és idıpontja; a 10. cikk b) pontjában említett esetekben az 

alkalmazás idıpontja az az idıpont, amelyet a kérelmezıt átadó tagállam vezetett be 

a nyilvántartásba ; 

c)  az érintett személy neme; 

d)  a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám; 

                                                 
∗  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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e)  az ujjlenyomatvétel dátuma; 

f)  az adatok központi rendszerhez történı továbbításának dátuma; 

g)  az operátor felhasználói azonosítója; 

h)  adott esetben, a 10. cikk a) vagy b) pontjával összhangban az érintett személy sikeres 

átadást követı megérkezésének idıpontja; 

i)  adott esetben, a 10. cikk c) pontjával összhangban az érintett személy tagállamok 

területérıl történı távozásának idıpontja; 

j)  adott esetben, a 10. cikk d) pontjával összhangban az érintett személy tagállamok 

területérıl történı távozásának vagy kitoloncolásának idıpontja; 

k)  adott esetben, a 10. cikk e) pontjával összhangban a kérelem megvizsgálásáról szóló 

határozat meghozatalának idıpontja. 



 

AM\939347HU.doc 65/142 PE509.873v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12. cikk  

Az adatok tárolása 

(1) A 11. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az egyes adatkészleteket az 

ujjlenyomatvétel idıpontjától számított tíz évig tárolják a központi rendszerben. 

(2) Az (1) bekezdésben említett idıtartam lejártakor a központi rendszer automatikusan 

törli az adatokat a központi rendszerbıl. 

13. cikk  

Adatok törlése a határidı lejártát megelızıen 

(1) Az azokra a személyekre vonatkozó adatokat, akik a 12. cikkben megjelölt idıtartam 

lejártát megelızıen állampolgárságot szereznek valamely tagállamban, a 27. cikk (4) 

bekezdésének megfelelıen haladéktalanul törlik a központi rendszerbıl azt követıen, 

hogy a származási hely szerinti tagállamot értesítették arról, hogy az érintett személy 

az állampolgárságot megkapta. 

(2) A központi rendszer – a lehetı leghamarabb, és legfeljebb 72 órán belül – az összes 

származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 9. cikk (1) bekezdésében vagy 

14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított 

adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam az (1) 

bekezdésnek megfelelıen törli az adatokat. 
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III. FEJEZET 

A KÜLSİ HATÁROK JOGELLENES ÁTLÉPÉSE MIATT ELFOGOTT HARMADIK 

ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK VAGY HONTALAN SZEMÉLYEK 

14. cikk  

Az ujjlenyomatadatok összegyőjtése és továbbítása 

(1) Az egyes tagállamok haladéktalanul ujjlenyomatot vesznek a 14. életévét betöltött 

valamennyi olyan harmadik országból érkezı harmadik országbeli állampolgártól 

vagy hontalan személytıl, akit az illetékes ellenırzı hatóságok az illetı tagállam 

szárazföldi, légi vagy tengeri határainak jogellenes átlépése miatt elfogtak, és nem 

toloncoltak vissza, illetve aki a tagállamok területén marad és nincs ırizetben, 

elzárás, vagy fogvatartás alatt az elfogás és a visszairányítási határozat alapján 

történı kiutasítása közötti teljes idıszakban. 

(2) Az érintett tagállamok – a lehetı leghamarabb, és az elfogástól számított legfeljebb 

72 órán belül – továbbítják a központi rendszerhez az (1) bekezdésben említett 

vissza nem toloncolt harmadik országbeli állampolgárra vagy hontalan személyre 

vonatkozó alábbi adatokat: 
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a)  az ujjlenyomatadatok; 

b)  a származási hely szerinti tagállam, az elfogás helye és dátuma; 

c)  az érintett személy neme; 

d)  a származási hely szerinti tagállam által használt referenciaszám; 

e)  az ujjlenyomatvétel dátuma; 

f)  az adatok központi rendszerhez történı továbbításának dátuma; 

g)  az operátor felhasználói azonosítója. 
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(3) A (2) bekezdéstıl eltérve, az abban meghatározott adatokat az (1) bekezdésben leírt 

módon elfogott azon személyek vonatkozásában, akik a tagállamok területén 

maradnak, de akiket elfogásuk után 72 órás idıtartamot meghaladóan ırizetben, 

elzárás vagy fogvatartás alatt tartanak, a személyek szabadon bocsátása elıtt kell 

továbbítani. 

  (4) Az e cikk (2) bekezdésében említett 72 órás határidı be nem tartása nem 

mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy ujjlenyomatokat vegyenek 

és azokat továbbítsák a központi rendszerbe. Amennyiben az ujjhegyek állapota nem 

teszi lehetıvé a 25. cikk szerinti megfelelı összehasonlítást biztosító minıségő 

ujjlenyomatvételt, a származás helye szerinti tagállam ismét ujjlenyomatot vesz az e 

cikk (1) bekezdésében leírt módon elfogott személyektıl, és a lehetı leghamarabb, 

de legkésıbb a sikeres ujjlenyomatvételtıl számított 48 órán belül újra megküldi 

azokat. 

(5) Az (1) bekezdéstıl eltérve, amennyiben a nemzetközi védelmet kérelmezı 

egészségének biztosítása, vagy a közegészség védelme érdekében hozott 

intézkedések következtében nem lehet a kérelmezıtıl ujjlenyomatot venni, az 

érintett tagállam ezen egészségügyi indokok megszőnését követıen a lehetı 

leghamarabb, de legkésıbb 48 órán belül leveszi és megküldi az ujjlenyomatokat.  

Komoly mőszaki problémák felmerülése esetén a tagállamok a (2) bekezdésben 

megállapított 72 órás határidıt legfeljebb további 48 órával meghosszabbíthatják a 

folyamatosságra vonatkozó nemzeti tervük végrehajtása érdekében.  
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15. cikk  

Az adatok nyilvántartásba vétele 

(1) A 14. cikk (2) bekezdésében említett adatokat nyilvántartásba veszik a központi 

rendszerben . 

A 8. cikk sérelme nélkül, a 14. cikk (2) bekezdésének megfelelıen a központi 

rendszerhez továbbított adatokat kizárólag arra a célra veszik nyilvántartásba, hogy 

összehasonlítsák a központi rendszerhez késıbb megküldött, nemzetközi védelmet 

kérelmezı személyekre vonatkozó adatokkal, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében 

említett célból. 

A központi rendszer nem hasonlítja össze a 14. cikk (2) bekezdésének megfelelıen 

továbbított adatokat sem a központi rendszerben korábban nyilvántartásba vett 

adatokkal, sem a 14. cikk (2) bekezdése alapján a központi rendszerhez utólag 

továbbított adatokkal. 

(2) A 9. cikk (3) és (5) bekezdésében és a 25. cikk (4) bekezdésében elıírt eljárásokat 

kell alkalmazni a nemzetközi védelmet kérelmezı személyekre vonatkozó, a 

központi rendszerhez utólag továbbított adatoknak az (1) bekezdésben említett 

adatokkal történı összehasonlítására. 
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16. cikk  

Az adatok tárolása 

(1) A 14. cikk (1) bekezdésében említett harmadik országbeli állampolgárra, vagy 

hontalan személyre vonatkozó valamennyi adatkészleteket az ujjlenyomatvétel 

idıpontjától számított 18 hónapig tárolják a központi rendszerben. Ennek az 

idıtartamnak a lejártakor a központi rendszer automatikusan törli ezeket az adatokat. 

(2) A 28. cikk (3) bekezdésének megfelelıen a központi 

rendszerbıl haladéktalanul törlik a 14. cikk (1) bekezdésében említett harmadik 

országbeli állampolgárra vagy hontalan személyre vonatkozó adatokat abban az 

esetben, ha a származási hely szerinti tagállam az e cikk (1) bekezdésében említett 18 

hónapos idıtartam lejártát megelızıen értesül a következı körülmények 

valamelyikének fennállásáról: 

a)  a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy számára 

tartózkodási engedélyt adtak ki; 

b)  a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy elhagyta a 

tagállamok területét; 

c)  a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy állampolgárságot 

szerzett valamely tagállamban. 
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(3) A központi rendszer – a lehetı leghamarabb és legfeljebb 72 órán belül –az összes 

származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 14. cikk (1) bekezdésében 

említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított adatokkal azonos találatot 

regisztráló másik származási hely szerinti tagállam az e cikk (2) bekezdése a) vagy b) 

pontjában meghatározott okból törli az adatokat.  

(4) A központi rendszer – a lehetı leghamarabb és legfeljebb 72 órán belül – az összes 

származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha a 9. cikk (1) bekezdésében vagy 

14. cikk (1) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatban általuk továbbított 

adatokkal azonos találatot regisztráló másik származási hely szerinti tagállam az e 

cikk (2) bekezdése c) pontjában meghatározott okból törli az adatokat.  
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IV. FEJEZET 

 VALAMELY TAGÁLLAM TERÜLETÉN JOGSZERŐTLENÜL 

TARTÓZKODÓ HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK VAGY HONTALAN 

SZEMÉLYEK 

17. cikk  

Az ujjlenyomatadatok összehasonlítása 

(1) Az egyes tagállamok annak ellenırzésére, hogy a területükön jogszerőtlenül 

tartózkodó harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy valamely másik 

tagállamban korábban nyújtott-e be nemzetközi védelem iránti kérelmet, a 

központi rendszer felé továbbíthatják a 14. életévét betöltött harmadik országbeli 

állampolgártól vagy hontalan személytıl vett ujjlenyomatadatokat a szóban forgó 

tagállam által használt referenciaszámmal együtt. 

Általános szabályként abban az esetben indokolt annak ellenırzése, hogy a harmadik 

országbeli állampolgára vagy hontalan személy valamely másik tagállamban 

korábban nyújtott-e be nemzetközi védelem iránti kérelmet, ha: 
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a)  a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy kijelenti, hogy 

nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, de nem jelöli meg azt a 

tagállamot, ahol a kérelmet benyújtotta; 

b)  a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy nem kér nemzetközi 

védelmet , de ellenzi, hogy hazájába visszatoloncolják, arra hivatkozva, hogy 

ott veszélyben lenne; illetve 

c)  a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy egyéb módon 

megpróbálja megakadályozni kiutasítását azáltal, hogy megtagadja a 

személyazonossága megállapítására irányuló együttmőködést, különösen ha 

nem mutatja be személyazonossági okmányait, vagy hamis személyazonossági 

okmányokat mutat be. 
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(2) Abban az esetben, ha a tagállamok részt vesznek az (1) bekezdésben említett 

eljárásban, továbbítják a központi rendszerhez valamennyi, vagy legalább a 

mutatóujjakra vonatkozó ujjlenyomatadatokat, vagy ezek hiányában az (1) 

bekezdésben említett harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan 

személyek összes többi ujjáról felvett lenyomatot. 

(3) Az (1) bekezdésben említett harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan 

személyek ujjlenyomatadatait kizárólag abból a célból továbbíthatják a 

központi rendszerhez , hogy azokat összehasonlítsák a nemzetközi védelmet 

kérelmezı személyek többi tagállam által továbbított és a központi rendszerben már 

nyilvántartott ujjlenyomatadataival. 

Ezen harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek ujjlenyomatadatai 

nem vehetık nyilvántartásba a központi rendszerben , és nem hasonlíthatók össze a 

14. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a 

központi rendszerhez továbbított adatokkal. 
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(4) Az ujjlenyomat adatok összehasonlítása eredményeinek a származási hely szerinti 

tagállam részére történı továbbítását követıen a keresést a központi rendszer 

kizárólag a 28. cikk szerinti célokból rögzíti. A tagállamok és a központi rendszer 

ettıl eltérı célokból keresést nem rögzíthet. 

(5) A 9. cikk (3) és (5) bekezdésében és a 25. cikk (4) bekezdésében elıírt eljárásokat 

kell alkalmazni az e cikk alapján továbbított ujjlenyomatadatoknak a nemzetközi 

védelmet kérelmezı személyekre vonatkozó, a többi tagállam által továbbított és a 

központi rendszerben tárolt ujjlenyomatadatokkal történı összehasonlítására. 
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V. FEJEZET 

NEMZETKÖZI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLİ SZEMÉLYEK  

18. cikk 

Az adatok jelölése 

(1) Az a származási hely szerinti tagállam, amely nemzetközi védelemben részesítette a 

nemzetközi védelmet kérelmezı azon személyt, akinek adatait a 11. cikk alapján a 

központi rendszerben nyilvántartásba vették, az ügynökség által a központi 

rendszerrel történı elektronikus kommunikációra vonatkozóan megállapított 

követelményekkel összhangban az 1. cikk (1) bekezdésében foglalt célokból 

megjelöli a vonatkozó adatokat. E megjelölést a 12. cikkel összhangban tárolják a 

központi rendszerben, a 9. cikk (5) bekezdésében említett továbbítás céljából. A 

központi rendszer az összes származási hely szerinti tagállamot értesíti arról, ha 

olyan másik származási hely szerinti tagállam jelöl adatot, amely a tagállamok 

által a 9. cikk (1) bekezdésében vagy 14. cikk (1) bekezdésében említett 

személyekkel kapcsolatban továbbított adatokkal megegyezı adatokat továbbított. A 

származási hely szerinti tagállamok a megfelelı adatkészleteket szintén jelölik. 
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(2) A nemzetközi védelemben részesülık központi rendszerben tárolt és az e cikk (1) 

bekezdése szerint jelölt adatait összehasonlítás céljából hozzáférhetıvé kell tenni az 

érintett nemzetközi védelemben történı részesítésének dátumát követı három évig 

az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt célokra. 

Találat esetén a központi rendszer továbbítja a találatnak megfelelı összes 

adatkészlet tekintetében a 11. cikk a)–k) pontjában említett adatokat. A központi 

rendszer nem továbbítja az e cikk (1) bekezdésében említett jelölést. A központi 

rendszer a hároméves idıszak letelte után automatikusan zárolja az ilyen adatokat 

a továbbítás elıl az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított célokból 

összehasonlításra irányuló kérés esetén, ugyanakkor ezen adatok összehasonlítás 

céljára – törlésükig – 1. cikk (2) bekezdésében foglalt célból hozzáférhetık 

maradnak. A zárolt adatokat nem továbbítják és a központi rendszer – találat 

esetén – negatív eredményt juttat vissza a kérelmezı tagállamhoz. 



 

AM\939347HU.doc 78/142 PE509.873v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

(3)  A származási hely szerinti tagállam eltávolítja az e cikk (1) vagy (2) bekezdésével 

összhangban korábban megjelölt vagy zárolt, a harmadik ország állampolgárának, 

illetve hontalan személynek az adataira vonatkozó megjelölést, illetve feloldja a 

zárolást, amennyiben az említett személy jogállását a 2011/95/EU ▌irányelv 14. 

vagy 19. cikke alapján visszavonták, megszüntették, illetve megújítását megtagadták. 

VI. FEJEZET 

A BŐNÜLDÖZÉSI CÉLOKBÓL TÖRTÉNİ ÖSSZEHASONLÍTÁSRA ÉS 

ADATTOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS 

19. cikk  

Az ujjlenyomatadatok Eurodac-adatokkal történı összehasonlítására szolgáló eljárás 

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított célokra az 5. cikk (1) bekezdésében és a 

7. cikk (2) bekezdésében említett kijelölt hatóságok a 20. cikk (1) bekezdésében 

foglaltak alapján indoklással ellátott elektronikus megkeresést nyújthatnak be az 

általuk használt referenciaszám feltüntetésével, amelyben összehasonlítás céljából 

kérik az ujjlenyomatadatoknak a nemzeti hozzáférési ponton keresztül a központi 

rendszerbe történı továbbítását. A kérés beérkezését követıen az ellenırzı hatóság 

ellenırzi, hogy teljesült-e az összehasonlítás kérésére vonatkozó, 20. vagy 21. 

cikkben említett valamennyi feltétel. 
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(2) Amennyiben az összehasonlítás kérésére vonatkozó, a 20. vagy 21. cikkben említett 

valamennyi feltétel teljesült, az ellenırzı hatóság továbbítja az összehasonlításra 

irányuló kérést a nemzeti hozzáférési ponthoz, amely a 9. cikk (3) és (5) 

bekezdésének megfelelıen továbbküldi azt a központi rendszerbe a 9. cikk (1) 

bekezdése és a 14. cikk (2) bekezdése alapján a központi rendszerbe továbbított 

▌adatokkal történı összehasonlítás céljából. 

(3) A terrorcselekményekhez vagy egyéb súlyos bőncselekményekhez kapcsolódó 

közvetlen veszély megelızése szükségességének rendkívül sürgıs eseteiben az 

ellenırzı hatóság a kijelölt hatóság által küldött összehasonlításra irányuló kérés 

beérkezését követıen azonnal továbbíthatja az ujjlenyomatadatokat a nemzeti 

hozzáférési ponthoz; ebben az esetben csak utólag ellenırzi az összehasonlítás 

kérésére vonatkozó, a 20. vagy 21. cikkben említett valamennyi feltétel teljesülését, 

beleértve azt is, hogy valóban rendkívül sürgıs esetrıl volt-e szó. Az utólagos 

ellenırzést a kérelem feldolgozását követıen indokolatlan késedelem nélkül el kell 

végezni. 

(4) Amennyiben az utólagos ellenırzés során megállapítják, hogy az Eurodac-adatokhoz 

való hozzáférés indokolatlan volt, minden olyan hatóság, amely hozzáfért az 

adatokhoz, törli az Eurodacból származó információkat, és a törlés tényérıl értesíti 

az ellenırzı hatóságot. 
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20. cikk  

A kijelölt hatóságok Eurodachoz való hozzáférésének feltételei 

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított célokra a kijelölt hatóságok hatáskörükön 

belül csak abban az esetben nyújthatnak be az ujjlenyomatadatoknak a központi 

rendszerben tárolt adatokkal való összehasonlítására irányuló, indokolással ellátott 

elektronikus kérelmet, ha az alábbi adatbázisokkal elvégzett összehasonlítás nem 

vezetett az érintett személyazonosságának megállapításához:  

– ▌nemzeti ujjlenyomat-adatbázisok,  

– az összes többi tagállamnak a 2008/615/IB határozat szerinti automatikus 

ujjlenyomat-azonosító rendszere – amennyiben az összehasonlítás mőszakilag 

rendelkezésre áll –, kivéve, ha megalapozott indokok alapján feltételezhetı, 

hogy az ilyen rendszerekkel végzett összehasonlítás nem vezet az érintett 

személyazonosságának a megállapításához. A kijelölt hatóság által az 

ellenırzı hatóság számára megküldött indokolással ellátott, az Eurodac-

adatokkal történı összehasonlításra irányuló elektronikus kérésnek 

tartalmaznia kell az ilyen megalapozott indokokat, valamint  

– a Vízuminformációs Rendszer, amennyiben az ilyen összehasonlítás 

2008/633/IB határozatban megállapított feltételei teljesülnek; 
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és ha a következı feltételek együttesen teljesülnek: 

a) az összehasonlítás szükséges terrorcselekmények vagy egyéb súlyos 

bőncselekmények megelızése, felderítése vagy kivizsgálása céljából, azaz ha 

az adatbázisban való keresést indokolttá tevı kényszerítı közbiztonsági érdek 

áll fenn; 

b) az összehasonlítás egyedi esetben szükséges (azaz szisztematikus 

összehasonlításokat nem végeznek); továbbá 

c) megalapozottan feltételezhetı, hogy az összehasonlítás érdemben hozzájárul a 

szóban forgó bőncselekmények bármelyikének megelızéséhez, felderítéséhez 

vagy kivizsgálásához. E megalapozott feltételek különösen akkor állnak fent, 

ha alapos a gyanúja annak, hogy egy terrorcselekmény vagy egyéb súlyos 

bőncselekmény gyanúsítottja, elkövetıje vagy áldozata az e rendelet hatálya 

alá tartozó valamely kategóriába tartozik. 

(2) Az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló kérések ujjlenyomatadatok 

közötti keresésre korlátozódnak. 
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21. cikk  

Az Europol Eurodachoz való hozzáférésének feltételei 

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított célokra az Europol kijelölt hatósága az 

Europol megbízatásának keretein belül és amennyiben az szükséges az Europol 

▌feladatainak ellátásához, csak akkor nyújthat be az ujjlenyomatadatoknak a 

központi rendszerben tárolt adatokkal való összehasonlítására irányuló, 

indokolással ellátott elektronikus kérelmet, ha az EUROPOL számára mőszakilag 

és jogilag hozzáférhetı bármely információfeldolgozó rendszerben tárolt adatok 

összehasonlítása nem vezetett az érintett személyazonosságának a 

megállapításához, és ha teljesül valamennyi alábbi feltétel:  

a)  az összehasonlításra az Europol hatáskörébe tartozó terrorcselekmények 

vagy egyéb súlyos bőncselekmények megelızésére, felderítésére vagy 

kivizsgálására irányuló tagállami fellépés támogatása és fokozása érdekében 

van szükség, azaz ha az adatbázisból való lekérdezést indokolttá tevı 

kényszerítı közbiztonsági érdek áll fenn; 

b) az összehasonlítás egyedi esetben szükséges (azaz szisztematikus 

összehasonlításokat nem végeznek); és 
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c)  megalapozottan feltételezhetı, hogy az összehasonlítás érdemben hozzájárul 

a szóban forgó bőncselekmények valamelyikének megelızéséhez, 

felderítéséhez vagy kivizsgálásához. A feltételezés különösen akkor 

megalapozott, ha alapos a gyanúja annak, hogy egy terrorcselekmény vagy 

más súlyos bőncselekmény gyanúsítottja, elkövetıje vagy áldozata az e 

rendelet hatálya alá tartozó valamely kategóriába tartozik. 

(2) Az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló kérések az ujjlenyomatadatok 

összehasonlítására korlátozódnak. 

(3) Az Eurodac-adatokkal történı összehasonlításból származó, Europol által beszerzett 

információk feldolgozásához a származási tagállam engedélyére van szükség. Az 

ilyen engedély az illetı tagállam nemzeti Europol-egységén keresztül kérhetı. 
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22. cikk  

A kijelölt hatóságok, az ellenırzı hatóságok és a nemzeti hozzáférési pontok közötti 

kommunikáció 

(1) A 26. cikk sérelme nélkül, a kijelölt hatóságok, az ellenırzı hatóságok és a nemzeti 

hozzáférési pontok közötti összes kommunikáció biztonságosan és elektronikus úton 

történik. 

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított célokból az ujjlenyomatokat a tagállamok 

digitalizálják, és az I. mellékletben említett adatformátumban továbbítják annak 

érdekében, hogy elvégezhetı legyen az összehasonlítás a számítógépes ujjlenyomat-

felismerı rendszerben. 
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VII. FEJEZET 

ADATFELDOLGOZÁS, ADATVÉDELEM ÉS FELELİSSÉG 

23. cikk  

Felelısség az adatok feldolgozásával kapcsolatban  

(1) A származási hely szerinti tagállam felelıs a következık biztosításáért: 

a)  az ujjlenyomatvétel jogszerősége; 

b)  az ujjlenyomatadatok és a 11. cikkben, a 14. cikk (2) bekezdésében és a 17. 

cikk (2) bekezdésében említett egyéb adatok központi rendszerhez történı 

továbbításának jogszerősége; 

c)  az adatok a központi rendszerhez történı továbbításkor pontosak és 

naprakészek; 

d)  hogy az adatokat – az ügynökség feladatkörének sérelme nélkül – a központi 

rendszerben jogszerően jegyzik fel, tárolják, javítják, illetve törlik; 

e)  a központi rendszer által megküldött ujjlenyomatadat-összehasonlítási 

eredmények feldolgozásának jogszerősége. 
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(2) A 34. cikknek megfelelıen a származási hely szerinti tagállam biztosítja az (1) 

bekezdésben említett adatok biztonságát a központi rendszerhez történı továbbítást 

megelızıen és a továbbítás közben, valamint biztosítja a központi rendszerbıl kapott 

adatok biztonságát. 

(3) A 25. cikk (4) bekezdésének megfelelıen a származási hely szerinti tagállam felelıs 

az adatok végleges azonosításáért. 

(4) Az ügynökség biztosítja, hogy a központi rendszer e rendelet rendelkezéseinek 

megfelelıen mőködik. Az ügynökség feladata különösen: 

a)  olyan intézkedéseket fogad el, amelyek biztosítják, hogy a központi rendszerrel 

dolgozó személyek az abban nyilvántartott adatokat kizárólag az Eurodac 

céljainak megfelelıen dolgozhatják fel, az 1. cikkben foglaltaknak 

megfelelıen; 
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b)  meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a központi rendszer 

biztonságát a 34. cikknek megfelelıen biztosítsák; 

c)  biztosítja, hogy kizárólag a központi rendszerrel végzendı munkára 

felhatalmazott személyek rendelkezzenek hozzáféréssel az abban nyilvántartott 

adatokhoz, az európai adatvédelmi biztos hatásköreinek sérelme nélkül. 

Az ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot , valamint az 

európai adatvédelmi biztost az elsı albekezdés alapján hozott intézkedéseirıl. 



 

AM\939347HU.doc 88/142 PE509.873v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24. cikk  

Az adatok továbbítása 

(1) Az ujjlenyomatokat digitálisan feldolgozzák, és az I. mellékletben ismertetett 

adatformátumban továbbítják. Amennyiben az a központi rendszer hatékony 

mőködéséhez szükséges, az ügynökség megállapítja az adatformátumoknak a 

tagállamok által a központi rendszerhez történı továbbítására és visszaküldésére 

vonatkozó technikai követelményeket. Az ügynökség biztosítja, hogy a tagállamok 

által továbbított ujjlenyomat adatok a számítógépes ujjlenyomatfelismerı-rendszer 

által összehasonlíthatók legyenek. 

(2) A 11. cikkben, a 14 cikk (2) bekezdésében és a 17. cikk (2) bekezdésében említett 

adatokat a tagállamoknak elektronikus úton továbbítják. A 11. cikkben és a 14. cikk 

(2) bekezdésében említett adatokat automatikusan nyilvántartásba veszik a központi 

rendszerben. Amennyiben az a központi rendszer hatékony mőködéséhez szükséges, 

az ügynökség megállapítja a technikai követelményeket annak biztosítása érdekében, 

hogy az adatok megfelelı módon elektronikusan továbbíthatók legyenek a 

tagállamokból a központi rendszerbe , valamint és a központi rendszerbıl a 

tagállamhoz.  
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(3) A 11. cikk d) pontjában, a 14. cikk (2) bekezdésének d) pontjában, ▌a 17. cikk (1) 

bekezdésében és a 19. cikk (1) bekezdésében említett referenciaszámnak lehetıvé 

kell tennie, hogy az adatokat egyértelmően egy adott személyre és az adatokat 

továbbító tagállamra vonatkoztassák. Emellett lehetıvé kell tennie annak 

megállapítását, hogy az ilyen adat a 9. cikk (1) bekezdésében, 14. cikk (1) 

bekezdésében vagy a 17. cikk (1) bekezdésében említett személyre vonatkozik-e.  

(4) A referenciaszámnak azonosító betővel vagy betőkkel kell kezdıdnie, amelyekkel az 

I. mellékletben említett normákkal összhangban az adatokat továbbító tagállamot 

jelölik. Az azonosító betőt vagy betőket a személy vagy a kérés kategóriájának 

azonosítása követi. Az „1” a  9. cikk (1) bekezdésében említett személyekre 

vonatkozó adatokat, a „2” a 14. cikk (1) bekezdésében említett személyekre 

vonatkozó adatokat, a „3” ▌a 17. cikk (1) bekezdésében említett személyekre 

vonatkozó adatokat, a „4” a 20. cikkben említett kérésekre vonatkozó adatokat, az 

„5” a 21. cikkben említett említett kérésekre vonatkozó adatokat, a „9” pedig a 29. 

cikkben említett említett kérésekre vonatkozó adatokat jelöli. 
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(5) Az ügynökség megállapítja a tagállamok számára az egyértelmő adatok a 

központi rendszer általi átvételének biztosításához szükséges technikai eljárásokat. 

(6) A központi rendszer a lehetı legrövidebb idın belül visszaigazolja a továbbított 

adatok átvételét. Ennek érdekében az ügynökség megállapítja a szükséges mőszaki 

követelményeket annak biztosítására, hogy a tagállamok kérelmére megkapják az 

átvétel visszaigazolását. 

25. cikk  

Az összehasonlítások elvégzése és az eredmények továbbítása 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ujjlenyomat adatok továbbítása a számítógépes 

ujjlenyomatfelismerı-rendszer általi összehasonlítás céljára megfelelı minıségben 

történik. Amennyiben biztosítani kell, hogy a központi rendszer általi összehasonlítás 

eredményei rendkívül nagyfokú pontosságot érjenek el, az ügynökség meghatározza 

a továbbított ujjlenyomat adatok megfelelı minıségét. A központi rendszer a lehetı 

legrövidebb idın belül ellenırzi a továbbított ujjlenyomat adatok minıségét. Ha az 

ujjlenyomat adatok nem alkalmasak a számítógépes ujjlenyomatfelismerı-rendszer 

alkalmazásával történı összehasonlításra, a központi rendszer tájékoztatja az érintett 

tagállamot. Az érintett tagállam megfelelı minıségő ujjlenyomatadatokat továbbít az 

elızı ujjlenyomatadatokhoz használttal megegyezı hivatkozási számmal. 
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(2) A központi rendszer az összehasonlítást a megkeresések beérkezésének sorrendjében 

végzi. Minden egyes megkeresést 24 órán belül el kell bírálni. A tagállam – a 

nemzeti joggal összefüggı okokból – kérhet egy órán belül elvégzendı különösen 

sürgıs összehasonlítást. Ha ezeket az idıtartamokat az ügynökség felelısségén kívül 

esı körülmények miatt nem lehet betartani, az akadályozó körülmények 

megszőntével a központi rendszer az ilyen megkeresésnek elsıbbséget biztosít a 

feldolgozás során. Ilyen esetekben, amennyiben az a központi rendszer hatékony 

mőködéséhez szükséges, az ügynökség kritériumokat állapít meg a megkeresések 

elsıbbségi kezelésének biztosítása érdekében. 

(3) Amennyiben az a központi rendszer hatékony mőködéséhez szükséges, az ügynökség 

megállapítja a kapott adatok feldolgozására és az összehasonlítás eredményének 

továbbítására vonatkozó mőveleti eljárásokat. 
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(4) Az összehasonlítás eredményeit a fogadó tagállamban egy külön az e rendeletben 

elıírt ujjlenyomat-összehasonlításra kiképzett, a nemzeti szabályaiban 

meghatározott ujjlenyomat szakértı haladéktalanul ellenırzi. Az 1. cikk (1) 

bekezdésében említett célból a végleges azonosítást …/2013/EU rendelet* 34. 

cikkének megfelelıen a származási hely szerinti tagállam végzi el a többi érintett 

tagállammal együttmőködésben 

A központi rendszerbıl kapott egyéb, megbízhatatlannak bizonyuló adatokra 

vonatkozó információkat az adatok megbízhatatlanságának megállapítását követıen 

haladéktalanul törlik vagy megsemmisítik. 

(5) Amennyiben a (4) bekezdéssel összhangban történı végleges azonosítás azt állapítja 

meg, hogy a központi rendszerbıl kapott összehasonlítás eredménye nem felel meg 

az összehasonlításra megküldött ujjlenyomatadatokkal, a tagállamok azonnal törlik 

az összehasonlítás eredményét, és errıl – a lehetı leghamarabb, de legfeljebb 

három napon belül – értesítik a Bizottságot és az ügynökséget.  

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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26. cikk  

A tagállamok és a központi rendszer közötti kommunikáció 

A tagállamokból a központi rendszerbe és vissza történı adatátvitel során a kommunikációs 

infrastruktúrát kell alkalmazni. Amennyiben az a központi rendszer hatékony mőködéséhez 

szükséges, az ügynökség megállapítja a kommunikációs infrastruktúra használatához 

szükséges technikai eljárásokat. 

27. cikk  

Hozzáférés az Eurodac nyilvántartott adatokhoz, az adatok javítása vagy törlése 

(1) A származási hely szerinti tagállam e rendeletnek megfelelıen rendelkezik 

hozzáféréssel az általa továbbított és a központi rendszerben nyilvántartott 

adatokhoz. 

A tagállamok nem végezhetnek keresést a más tagállamok által továbbított adatokra, 

és nem kaphatnak ilyen adatokat a 9. cikk (5) bekezdésében említett 

összehasonlításból származó adatokon kívül. 
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(2) A központi rendszerben nyilvántartott adatokhoz az e cikk (1) bekezdése szerinti 

hozzáféréssel azon hatóságok rendelkeznek, amelyeket az 1. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott célból minden egyes tagállam kijelöl. E kijelölés pontosan 

meghatározza az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért 

felelıs egységet. Ezen egységek listáját és annak valamennyi módosítását minden 

egyes tagállam haladéktalanul közli a Bizottsággal és az ügynökséggel. Az 

ügynökség az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az összesített listát. 

Amennyiben e jegyzék módosul, az ügynökség évente egyszer az interneten 

közzéteszi a naprakésszé tett összesített listát. 

(3) Kizárólag a származási hely szerinti tagállam jogosult módosítani a 

központi rendszerbe általa továbbított adatokat az adatok kijavítása, kiegészítése, 

illetve törlése révén, a 12. cikk (2) bekezdése vagy a 16. cikk (1) bekezdése szerint 

történı adattörlés sérelme nélkül. 
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(4) Ha valamely tagállam vagy az ügynökség bizonyítékkal rendelkezik arra nézve, hogy 

a központi rendszerben nyilvántartott adat helytelen, a lehetı legrövidebb idın belül 

értesíti errıl a származási hely szerinti tagállamot. 

Ha valamely tagállam bizonyítékkal rendelkezik arra nézve, hogy a központi 

rendszerben az e rendeletben foglaltakat sértı módon rögzítettek adatokat, a lehetı 

legrövidebb idın belül értesíti errıl az ügynökséget, a Bizottságot és a származási 

hely szerinti tagállamot. A származási hely szerinti tagállam ellenırzi a szóban forgó 

adatokat, és ha szükséges, késedelem nélkül módosítja vagy törli ıket. 

(5) Az ügynökség harmadik országok hatóságai számára nem továbbítja, és nem bocsátja 

rendelkezésre a központi rendszerben nyilvántartott adatokat▌. E tilalom nem 

vonatkozik az ilyen adatok azon harmadik országokba történı továbbítására, 

amelyekre a(z) …/…/EU rendelet∗∗∗∗ vonatkozik. 

                                                 
∗  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát. 



 

AM\939347HU.doc 96/142 PE509.873v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28. cikk  

A nyilvántartás vezetése  

(1) Az ügynökség nyilvántartást vezet minden, a központi rendszeren belül végzett 

adatfeldolgozási tevékenységrıl. Ezekbıl a nyilvántartásokból kiderül a hozzáférés 

célja, napja és pontos idıpontja, a továbbított adatok, a lekérdezéshez felhasznált 

adatok, valamint az adatokat bevivı vagy visszakeresı egység és a felelıs személyek 

neve. 

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartásokat kizárólag az adatfeldolgozás 

megfelelıségének adatvédelmi felügyeletére, valamint a 34. cikkben foglaltaknak 

megfelelıen az adatbiztonság biztosítására lehet felhasználni. A nyilvántartásokat 

megfelelı intézkedésekkel kell védeni a nem engedélyezett hozzáféréssel szemben, 

és a 12. cikk (1) bekezdésében és a 16. cikk (1) bekezdésében említett tárolási 

idıszak lejárta után egy évvel törölni kell, kivéve, ha a már megkezdett felügyeleti 

eljárások céljára szükség vanrájuk.  

(3) Az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célokból valamennyi tagállam nemzeti 

rendszerével kapcsolatban meghozza az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett 

célkitőzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Ezen kívül minden tagállam 

nyilvántartást vezet az adatbevitelre vagy az adatkeresésre megfelelıen 

felhatalmazott személyi állományról. 
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29. cikk  

Az érintett jogai 

(1) A 9. cikk (1) bekezdése, a 14. cikk (1) bekezdése vagy a 17. cikk (1) bekezdése 

hatálya alá tartozó személyt a származási hely szerinti tagállam írásban és szükség 

esetén szóban – olyan nyelven, amelyet a személy megért, vagy ésszerően 

feltételezhetıen megért – tájékoztatja a következıkrıl: 

a)  a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontja szerinti adatkezelı, és adott esetben 

az adatkezelı képviselıjének személye;  

b)  adatai Eurodacban történı feldolgozásának célja, ideértve a(z) …/../EU 

rendelet∗ céljainak ismertetését is, az említett rendelet 4. cikkével összhangban, 

valamint annak érthetı formában, egyértelmően és közérthetıen kifejtett 

magyarázata, hogy a tagállamok és az Europol bőnüldözési célokból 

hozzáférhet az Eurodachoz;  

c)  az adatok címzettjei; 

d)  a 9. cikk (1) bekezdésének vagy a 14. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó 

személyek esetében az ujjlenyomatvételre irányuló kötelezettség; 

                                                 
∗  HL: Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát. 
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e)  az adott személyre vonatkozó adatokhoz való hozzáférés joga, a rá vonatkozó 

téves adatok helyesbítésére vagy a rá vonatkozó, jogszerőtlenül feldolgozott 

adatok törlésére irányuló kérelem joga, valamint az említett jogok 

gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatás joga, ideértve az 

adatkezelı és a 30. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti felügyeleti 

hatóságok elérhetıségét is. 

(2) A 9.cikk (1) bekezdésének vagy a 14. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó 

személyek esetében az e cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatásra az 

ujjlenyomatvételkor kerül sor. 

A 17. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek esetében az e cikk (1) 

bekezdésben említett tájékoztatásra legkésıbb akkor kerül sor, amikor az adott 

személyre vonatkozó adatokat a központi rendszerhez továbbítják. Nem kell 

alkalmazni ezt a kötelezettséget amennyiben a tájékoztatás lehetetlen, illetve 

aránytalan erıfeszítéssel járna. 

Amennyiben a 9. cikk (1) bekezdésének, a 14. cikk (1) bekezdésének és a 17. cikk 

(1) bekezdésének hatálya alá tartozó személy kiskorú, a tagállamok a korának 

megfelelı módon tájékoztatják.  
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(3) A rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban közös 

tájékoztató füzetet kell készíteni, amely tartalmazza legalább az e cikk (1) 

bekezdésében és a …/…/EU rendelet* 4. cikke (1) bekezdésében említett 

információkat.  

A tájékoztató füzetnek egyértelmőnek és egyszerőnek kell lennie, olyan nyelven, 

amelyet az adott személy megért vagy ésszerően feltételezhetı, hogy megért..  

                                                 
*  HL Kérjük, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát, dátumát és 

közzétételi hivatkozását. 
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A tájékoztató füzetet úgy kell összeállítani, hogy a tagállamok kiegészíthessék azt 

további, az egyes tagállamokra jellemzı információkkal. Az egyes tagállamokra 

jellemzı információk kiterjednek legalább az érintett jogaira, a nemzeti felügyeleti 

hatóságok által nyújtott segítség lehetıségére, valamint az adatkezelı hivatala és a 

nemzeti felügyeleti hatóságok kapcsolattartási adataira. 

(4) Az egyes tagállamokban az érintett az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésében 

megállapított célokból az adott állam törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak 

megfelelıen gyakorolhatja a 95/46/EK irányelv 12. cikkében elıírt jogokat. 
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A 95/46/EK irányelv 12. cikke a) pontjának megfelelıen, az egyéb tájékoztatás 

nyújtására irányuló kötelezettség sérelme nélkül, az érintettnek jogában áll 

tájékoztatást kapni a központi rendszerben nyilvántartott, rá vonatkozó adatokról, 

valamint arról, hogy azokat mely tagállam továbbította a központi rendszerbe . Az 

adatokhoz való ilyen hozzáférést csak tagállam engedélyezheti. 

(5) Az egyes tagállamokban az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célokból bárki 

kérheti a pontatlan adatok javítását, illetve a jogellenesen nyilvántartott adatok 

törlését. A javítást és a törlést indokolatlan késedelem nélkül az adatokat továbbító 

tagállam végzi el saját törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak megfelelıen. 
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(6) Ha a javítás vagy a törlés jogát az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célokból 

nem az adatokat továbbító tagállamban gyakorolják, az említett tagállam hatóságai 

kapcsolatba lépnek az adatokat továbbító tagállam hatóságaival annak érdekében, 

hogy ez utóbbi ellenırizhesse az adatok pontosságát, illetve azok a központi 

rendszerbe történı továbbításának és nyilvántartásba vételének törvényességét. 

(7) Ha az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célokból kiderül, hogy a központi 

rendszerben nyilvántartott adatok pontatlanok, illetve azokat jogellenesen vették 

nyilvántartásba, az adatokat továbbító tagállam a 27. cikk (3) bekezdésének 

megfelelıen javítja vagy törli az adatokat. Az említett tagállam indokolatlan 

késedelem nélkül írásban erısíti meg az érintett felé, hogy az adott személyre 

vonatkozó adatok javításáról vagy törlésérıl intézkedett. 
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(8) Ha az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célokból az adatokat továbbító 

tagállam nem fogadja el, hogy a központi rendszerben nyilvántartott adatok 

pontatlanok, illetve hogy azokat jogellenesen vették nyilvántartásba, késedelem 

nélkül írásban ad magyarázatot az érintett felé arról, hogy miért nem áll készen az 

adatok javítására vagy törlésére. 

Az említett tagállam arról is tájékoztatja az érintettet, hogy milyen lépéseket tehet 

abban az esetben, ha nem fogadja el az így kapott magyarázatot. A tájékoztatás 

kiterjed annak ismertetésére, hogy a szóban forgó személy milyen módon nyújthat be 

keresetet vagy adott esetben panaszt az adott tagállam illetékes hatóságaihoz vagy 

bíróságaihoz, valamint arra, hogy az adott tagállam törvényeinek, rendeleteinek és 

eljárásainak megfelelıen milyen pénzügyi vagy egyéb segítség áll a rendelkezésére. 

(9) A (4) és az (5) bekezdés alapján benyújtott kérelmek tartalmazzák az érintett 

azonosításához szükséges valamennyi részletet, az ujjlenyomatokat is beleértve. 

Ezeket az adatokat kizárólag arra használják fel, hogy lehetıvé tegyék a (4) és az (5) 

bekezdésben említett jogok gyakorlását, s az adatokat ezt követıen haladéktalanul 

törlik. 
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(10) A tagállamok illetékes hatóságai aktívan együttmőködnek annak érdekében, hogy 

mielıbb érvényesítsék az (5), (6) és (7) bekezdésben megállapított jogokat. 

(11) Amikor egy személy a (4) bekezdéssel összhangban lekéri a vele kapcsolatos 

adatokat, az illetékes hatóság okirat formájában feljegyzést készít arról, hogy ilyen 

irányú kérelmet nyújtottak be és azt hogyan kezelték, és ezt az okiratot ▌késedelem 

nélkül a nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja. 
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(12) Az egyes tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságai az e rendelet 1. cikke (1) 

bekezdésében megállapított célokból, a 95/46/EK irányelv 28. cikk (4) bekezdésének 

megfelelıen jogai gyakorlásához segítséget nyújtanak az érintett számára ez utóbbi 

kérésére . 

(13) Az adatokat továbbító tagállam nemzeti felügyeleti hatósága és az érintett 

tartózkodási helye szerinti tagállam nemzeti felügyeleti hatósága az e rendelet 1. 

cikke (1) bekezdésében megállapított célokból az érintett személy kérésére segítséget 

nyújtanak az adatok javítására vagy törlésére irányuló jogának gyakorlásához. Az 

ilyen jellegő segítségnyújtásra irányuló kérelmeket az érintett tartózkodási helye 

szerinti tagállam nemzeti felügyeleti hatóságához lehet benyújtani, amely azt 

továbbítja az adatokat továbbító tagállam nemzeti felügyeleti hatósága felé.  
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(14) Az egyes tagállamokban az illetı állam törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak 

megfelelıen bárki keresetet vagy adott esetben panaszt nyújthat be az illetékes 

hatóságokhoz vagy bíróságokhoz abban az esetben, ha megtagadják számára a (4) 

bekezdésben elıírt hozzáférési jogot. 

(15) Az adatokat továbbító állam törvényeinek, rendeleteinek és eljárásainak megfelelıen 

az (5) bekezdés alapján való jogai gyakorlása érdekében bárki keresetet vagy adott 

esetben panaszt nyújthat be az említett állam illetékes hatóságaihoz vagy 

bíróságaihoz a központi rendszerben róla nyilvántartott adatokkal kapcsolatosan. Az 

eljárás egésze alatt fennáll a nemzeti felügyeleti hatóság azon kötelezettsége, hogy az 

érintett számára a (13) bekezdésnek megfelelıen segítséget vagy adott esetben 

tanácsot nyújtson. 
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30. cikk  

A nemzeti felügyeleti hatóságok által gyakorolt felügyelet 

(1) Az egyes tagállamok az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésében megállapított célokból 

gondoskodnak arról, hogy a 95/46/EK irányelv 28. cikk (1) bekezdése alapján 

kijelölt nemzeti felügyeleti hatóság vagy hatóságok a vonatkozó nemzeti jognak 

megfelelıen függetlenül felügyeljék a személyi adatok a szóban forgó tagállam által 

végzett feldolgozása e rendeletnek megfelelı törvényességét, az adatoknak a 

központi rendszerbe .történı továbbítását is beleértve. 

(2) Az egyes tagállamok biztosítják, hogy nemzeti felügyeleti hatóságaik számára 

tanácsadási céllal rendelkezésre álljanak olyan személyek, akik az 

ujjlenyomatadatokkal kapcsolatban megfelelı ismeretekkel rendelkeznek.  
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31. cikk 

 Az európai adatvédelmi biztos által gyakorolt felügyelet 

(1) Az európai adatvédelmi biztos biztosítja, hogy az Eurodacot érintı személyes adatok 

feldolgozásával kapcsolatos, különösen az ügynökség általi tevékenységeket a 

45/2001/EK rendelettel és e rendelettel összhangban végezzék. 

(2) Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy legalább háromévente, a 

nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelıen vizsgálják meg az 

ügynökség által folytatott, a személyes adatok feldolgozását érintı tevékenységeket. 

A vizsgálati jelentést meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 

Bizottságnak, az ügynökségnek és a nemzeti felügyeleti hatóságoknak. Az ilyen 

jelentés elfogadása elıtt az ügynökség számára lehetıséget kell biztosítani arra, hogy 

megtegye észrevételeit. 
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32.cikk 

A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos közötti együttmőködés 

(1) A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos – hatáskörük 

keretein belül eljárva – aktívan együttmőködnek egymással hatáskörük keretein 

belül, és biztosítják az Eurodac összehangolt felügyeletét. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy egy független testület minden évben a 33. cikk (2) 

bekezdése a) pontjának megfelelıen elvégezze a személyes adatok 1. cikk (2) 

bekezdésében említett célból történı feldolgozásának vizsgálatát , beleértve az 

indokolással ellátott elektronikus keresések szúrópróbaszerő elemzését is. 

A vizsgálati jelentést csatolják a tagállamok 40. cikk (7) bekezdésében említett éves 

jelentéséhez. 
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(3) A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos hatáskörük 

keretein belül eljárva kicserélik egymás között a vonatkozó információkat, segítik 

egymást a közös ellenırzések és vizsgálatok lefolytatásában, megvizsgálják az e 

rendelettel kapcsolatos alkalmazási vagy értelmezési nehézségeket, tanulmányozzák 

a független felügyelet gyakorlása vagy az érintettek jogainak gyakorlása kapcsán 

felmerülı problémákat, összehangolt javaslatokat dolgoznak ki a problémák közös 

megoldására és szükség szerint elımozdítják az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos 

ismeretek terjesztését. 

(4) A (3) bekezdésben leírt célból a nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai 

adatvédelmi biztos évente legalább kétszer találkoznak. E találkozók költségei és 

azok megszervezése az európai adatvédelmi biztost terhelik. Az eljárási szabályzatot 

az elsı találkozó alkalmával kell elfogadni. A további munkamódszereket szükség 

esetén közösen dolgozzák ki. A tevékenységekrıl kétévente együttes jelentést kell 

küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az ügynökségnek. 
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33. cikk  

A bőnüldözési célból használt személyes adatok védelme  

(1) Az egyes tagállamok rendelkeznek arról, hogy a 2008/977/IB kerethatározatot 

végrehajtó, a nemzeti törvények szerint elfogadott rendelkezések a ▌személyes 

adatoknak a nemzeti hatóságok által az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésében 

megállapított célokra történı feldolgozása tekintetében is alkalmazandók. 

(2) A személyes adatok e rendelet alapján az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésében 

megállapított célokra történı, tagállamok általi feldolgozásának jogszerőségét, 

ideértve az adatok Eurodacba és Eurodacból való továbbítását a 2008/977/IB 

kerethatározat értelmében kijelölt nemzeti felügyeleti hatóságok követik nyomon. 
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(3) A személyes adatok Europol általi, e rendelet alapján történı feldolgozása a 

2009/371/IB határozattal összhangban, egy független külsı adatvédelmi ellenır 

felügyelete mellett történik. Az említett határozat 30., 31. és 32. cikkét rendelkezései 

a személyes adatok e rendelet szerint történı, Europol általi feldolgozására 

alkalmazni kell. A független külsı adatvédelmi ellenır biztosítja, hogy az egyén 

jogai ne sérüljenek. 

(4) Az e rendelet alapján az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított célokból lekért 

személyes adatok kizárólag olyan konkrét eset megelızése, felderítése és 

kivizsgálása céljából dolgozhatók fel, amelyek tekintetében valamely tagállam vagy 

az Europol adatokat kért. 
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(5) A keresést a központi rendszer, a kijelölt és ellenırzı hatóságok és az Europol 

rögzíti abból a célból, hogy lehetıvé tegye a nemzeti adatvédelmi hatóságok és az 

európai adatvédelmi biztos számára az uniós adatvédelmi elıírásoknak való 

megfelelés felügyeletét, valamint hogy lehetıvé tegye a 40. cikk (7) bekezdésében 

említett éves jelentések elkészítését. A fent említett célok kivételével a lekért 

adatokat és a keresés rögzítését egy hónap elteltével törölni kell minden nemzeti és 

Europol-nyilvántartásból, kivéve akkor, ha az adatokra konkrét bőncselekménnyel 

kapcsolatos, folyamatban lévı nyomozás miatt az adatokat kérı tagállamnak vagy az 

Europolnak szüksége van. 

▌ 
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34. cikk 

Adatbiztonság 

(1) A származási hely szerinti tagállam a központi rendszerbe történı átvitel elıtt és alatt 

biztosítja az adatok biztonságát. 

(2) Minden tagállam az illetékes hatóságai által az e rendelet alapján feldolgozott 

összes adattal kapcsolatban elfogadja a szükséges intézkedéseket, beleértve egy 

biztonsági tervet is, annak érdekében, hogy: 

a) fizikai adatvédelmet valósítson meg, többek között a kritikus infrastruktúra 

védelmére irányuló készenléti tervek elkészítése által; 

b) megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek bejussanak azokba a nemzeti 

létesítményekbe, amelyekben a tagállam az Eurodac céljának megfelelıen 

végez mőveleteket (ellenırzés a létesítménybe való belépéskor); 
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c) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 

eltávolításának megakadályozása (adathordozók ellenırzése);  

d) megakadályozza a jogosulatlan adatbevitelt és a tárolt személyes adatok 

jogosulatlan ellenırzését, módosítását vagy törlését (adattárolás ellenırzése); 

e) megelızi az Eurodacban az engedély nélküli adatfeldolgozást és az 

Eurodacban feldolgozott adatok engedély nélküli módosítását vagy törlését 

(adatbevitel ellenırzése); 

f) biztosítja, hogy az Eurodachoz való hozzáférésre jogosult személyek csak a 

hozzáférési jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz juthassanak hozzá, 

mégpedig kizárólag egyéni és egyedi felhasználói azonosítókkal és titkos 

hozzáférési módszerekkel (adathozzáférés ellenırzése); 
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g) biztosítja, hogy az Eurodachoz való hozzáférésre jogosult összes hatóság olyan 

profilokat hozzon létre, amelyek leírják az adatokhoz való hozzáférésre, azok 

bevitelére, frissítésére, törlésére vagy a profilokban történı keresésre jogosult 

személyek feladat- és felelısségi körét, és ezeket a profilokat és a hatóságok 

részére felügyeleti célból esetlegesen szükséges egyéb releváns információkat 

kérésre haladéktalanul a 95/46/EK irányelv 28. cikkében és a 2008/977/IB 

kerethatározat 25. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok 

rendelkezésére bocsátja (személyzeti profilok); 

h) lehetıséget biztosít annak ellenırzésére és megállapítására, hogy adatátviteli 

berendezés alkalmazásával mely szervekhez lehet személyes adatokat 

továbbítani (adatátviteli berendezés ellenırzése); 

i) lehetıséget biztosít annak ellenırzésére és megállapítására, hogy mely 

adatokat, mikor, ki és milyen célból dolgozott fel az Eurodacban (adatrögzítés 

ellenırzése); 
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j) megakadályozza a személyes adatok Eurodacba vagy Eurodacból történı 

továbbítása, illetve adathordozón történı szállítása során a személyes adatok 

jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy törlését, különösen a 

megfelelı titkosítási technikák révén (adatszállítás ellenırzése); 

k) figyelemmel kíséri az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések 

eredményességét, és megteszi a belsı ellenırzéssel kapcsolatos azon szervezeti 

intézkedéseket, amelyek az e határozatnak való megfelelés biztosításához 

szükségesek (önellenırzés), és azokat, amelyek a (b)–(j) pontban felsorolt 

intézkedések alkalmazásából adódóan kialakuló bármely olyan helyzet 24 

órán belüli automatikus észleléséhez szükségesek, amely egy, a biztonságot 

érintı esemény bekövetkezését jelezheti.  

(3) A tagállamok a rendszereikben észlelt biztonsági eseményekrıl tájékoztatják az 

ügynökséget. Az ügynökség a biztonsági események esetén tájékoztatja a 

tagállamokat, az Europolt és az európai adatvédelmi biztost. Az érintett 

tagállamok, az ügynökség és az Europol a biztonsági események során 

együttmőködik. 

(4) Az ügynökség az Eurodac mőködése tekintetében megteszi a (2) bekezdésben 

felsorolt célok eléréséhez szükséges intézkedéseket, beleértve a biztonsági terv 

elfogadását is. 
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35. cikk  

Az adatok harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy magánfelek felé történı 

továbbításának tilalma 

(1) A központi rendszerbıl valamely tagállam vagy az Europol által e rendelet alapján 

megszerzett személyes adatokat tilos harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az 

Unióban vagy azon kívül letelepedett magánfél számára továbbítani. E tilalom akkor 

is alkalmazandó, ha az adatok nemzeti szinten vagy a tagállamok között a 

2008/977/IB kerethatározat 2. cikkének b) pontja értelmében vett további 

feldolgozás tárgyát képezik. 

(2) A tagállamokból származó és a tagállamok között az 1. cikk (2) bekezdésében foglal 

célból szerzett találatot követıen kicserélt személyi adatok harmadik országoknak 

nem továbbíthatóak, ha komoly a veszélye annak, hogy az érintett az adattovábbítás 

következtében kínzást, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést 

szenvedhet el, illetve alapvetı jogai bármely más módon sérülhetnek. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalom nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy 

ilyen adatokat továbbítsanak a(z) …/…/EU rendelet∗∗∗∗ hatálya alá tartozó harmadik 

országoknak. 

 

                                                 
∗  HL: Kérem, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számára (dublini 
rendelet). 
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36. cikk  

Adatnaplózás és dokumentáció 

(1) A tagállamok és az Europol biztosítják, hogy az Eurodac-adatokkal történı 

összehasonlításra irányuló, az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokból 

benyújtott kérések eredményeként végrehajtott valamennyi adatfeldolgozási mővelet 

adatnaplóban rögzítésre kerül vagy dokumentálva lesz a kérés jogosultságának 

ellenırzése, az adatfeldolgozás jogszerőségének, az adatok integritásának és 

biztonságának nyomon követése, valamint önellenırzés céljából. 

(2) Az adatnapló vagy a dokumentáció minden esetben tartalmazza a következıket: 

a) az összehasonlításra irányuló kérés pontos célja, beleértve a terrorcselekmény 

vagy egyéb súlyos bőncselekmény érintett formáját, az Europol tekintetében 

pedig az összehasonlításra irányuló kérés pontos célja; 

b) a 2008/615/IB határozat értelmében és összhangban e rendelet 20. cikkének 

(1) bekezdésével, az összehasonlítás más tagállamokban történı el nem 

végzését alátámasztó megalapozott indokok; 

c) a nemzeti ügyszám; 
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d) a nemzeti hozzáférési pontból a központi rendszerbe továbbított 

összehasonlításra irányuló kérés dátuma és pontos idıpontja; 

e) az összehasonlításra irányuló kérést benyújtó hatóság neve, és a kérést 

benyújtó és az adatokat feldolgozó felelıs személy; 

f) adott esetben a 19. cikk (3) bekezdésében említett sürgıs eljárás igénybevétele 

és az utólagos ellenırzés tekintetében hozott döntés; 

g) az összehasonlításra használt adatok; 

h) a nemzeti szabályoknak vagy a 2009/371/IB határozat szabályainak 

megfelelıen a keresést végrehajtó tisztviselı, valamint a keresést vagy az 

átadást elrendelı tisztviselı azonosító jele. 

(3) Az adatnapló vagy dokumentáció csak az adatfeldolgozás jogszerőségének, valamint 

az adatok sértetlenségének és biztonságának biztosításához használható fel. A 40. 

cikkben említett nyomon követéshez és értékeléshez csak olyan nyilvántartások 

használhatók fel, amelyek nem tartalmaznak személyes adatokat. A kérés 

elfogadhatóságának ellenırzéséért, valamint az adatfeldolgozás jogszerőségének, az 

adatok sértetlenségének és biztonságának nyomon követéséért felelıs illetékes 

nemzeti hatóságok feladataik ellátása céljából kérésükre hozzáférhetnek ezekhez az 

adatnaplókhoz vagy dokumentációkhoz. 
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37. cikk  

Felelısség 

(1) A jogellenes feldolgozás vagy az e rendelettel össze nem egyeztethetı cselekmény 

következtében kárt szenvedett személy vagy tagállam kártérítésre jogosult az 

elszenvedett kárért felelıs tagállamtól. A szóban forgó állam részlegesen vagy 

teljesen mentesül a felelısség alól abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy nem 

ı felelıs a kár alapjául szolgáló eseményért. 

(2) Ha valamely tagállam a központi rendszerben kárt okoz amiatt, hogy nem tartja be az 

e rendeletben meghatározott valamely kötelezettségét, az adott tagállam felel ezért a 

kárért, kivéve azt az esetet, ha az ügynökség vagy egy másik tagállam nem tette meg 

az elvárható lépéseket a kár megelızése vagy hatásának a minimálisra csökkentése 

érdekében. 

(3) A tagállammal szembeni, az (1) és a (2) bekezdésben említett kártérítési igényre az 

alperes tagállam nemzeti jogának rendelkezései az irányadók. 
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VIII. FEJEZET 

AZ 1077/2011/EU RENDELET MÓDOSÍTÁSAI  

38. cikk 

Az 1077/2011/EU rendelet módosításai 

Az 1077/2011/EU rendelet a következıképpen módosul. 

(1) Az 5. cikk helyébe a következı szöveg lép: 

„5. cikk 

Az Eurodac-kal kapcsolatos feladatok 

A Eurodac-kal kapcsolatban az ügynökség ellátja: 

a) Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a 

tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelıs tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 

eljárási szabályok megállapításáról szóló] […/…/] EU rendelet hatékony 

alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását, továbbá a 

tagállamok bőnüldözı hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal 

való, bőnüldözési célú összehasonlítások kérelmezését szolgáló Eurodac 

létrehozásáról szóló …/…/EU európai parlamenti és tanácsi] rendelet
∗+ által 

rá ruházott feladatokat; és 

b) az Eurodac technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos 

feladatokat.” 

________________________ 

 ∗ HL L …”; 

                                                 
+  HL: Kérem, illessze be e rendelet számát, dátumát és közzétételi hivatkozását. 
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(2) A 12. cikk (1) bekezdése a következıképpen módosul: 

a) az u) és v) pontok helyébe a következı szöveg lép: 
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„u) elfogadja az Eurodac központi rendszerének tevékenységeirıl készített 

éves jelentést a(z) …./…./EU rendelet+ 40. cikkének (1) bekezdése 

értelmében;  

v) észrevételeket tesz az európai adatvédelmi biztosnak az 1987/2006/EK 

rendelet 45. cikkének (2) bekezdése, a 767/2008/EK rendelet 42. 

cikkének (2) bekezdése, valamint a(z) …./…./EU rendelet+ 31. cikkének 

(2) bekezdése szerinti vizsgálatokkal kapcsolatos jelentéseire, valamint 

biztosítja e vizsgálatok megfelelı nyomon követését;”; 

  

                                                 
+  HL: Kérem, illessze be e rendelet számát. 
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b) az x. pont helyébe a következı szöveg lép: 

„x) statisztikákat állít össze az Eurodac központi rendszerének munkájáról a 

…/…/EU rendelet+ 8. cikkének (2) bekezdése értelmében”;  

c) a z) pont helyébe a következı szöveg lép: 

„z) biztosítja az egységek jegyzékének közzétételét a …/…/EU rendelet+ 27. 

cikkének (2) bekezdése szerint”;  

                                                 
+  HL: Kérem, illessze be e rendelet számát. 
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(3) A 15. cikk (4) bekezdése helyébe a következı szöveg lép: 

„(4) Az Europol és az Eurojust megfigyelıként részt vehet az igazgatótanács 

ülésein, amikor a SIS II-t érintı, a 2007/533/IB határozat alkalmazásával 

kapcsolatos kérdés van napirenden. Az Europol és az Eurojust megfigyelıként 

részt vehet az igazgatótanács ülésein, amikor a SIS II-t érintı, a 2007/533/IB 

határozat alkalmazásával kapcsolatos kérdés van napirenden. Az Europol 

megfigyelıként részt vehet az igazgatótanács azon ülésein is, amikor a VIS-t 

érintı, a 2008/633/IB határozat alkalmazásával kapcsolatos vagy az Eurodacot 

érintı, a(z) …/…/EU rendelet+ alkalmazásával kapcsolatos kérdés van 

napirenden.”;  

  

                                                 
+  HL: Kérem, illessze be e rendelet számát. 
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(4) A 17. cikk a következıképpen módosul:  

a) Az (5) bekezdés g) pontja helyébe a következı szöveg lép: 

„g) a személyzeti szabályzat 17. cikkének sérelme nélkül, megállapítja a 

titoktartási követelményeket annak érdekében, hogy megfeleljenek az 

1987/2006/EK rendelet 17. cikkének, a 2007/533/IB határozat 17. 

cikkének, a 767/2008/EK rendelet 26. cikke (9) bekezdésének, továbbá 

a(z) …/…/EU rendelet+ 4. cikke (4) bekezdésének;”; 

  

                                                 
+  HL: Kérem, illessze be e rendelet számát. 
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b) A (6) bekezdés i) pontja helyébe a következı szöveg lép: 

„i) a 12. cikk (1) bekezdésének t) pontjában említett, az egyes nagymérető 

IT-rendszerek technikai mőködésérıl szóló jelentések, valamint a 12. 

cikk (1) bekezdésének u) pontjában említett, az Eurodac központi 

rendszerének tevékenységeirıl szóló éves jelentés, amelyek az ellenırzés 

és az értékelés eredményein alapulnak.” 

(5) A 19. cikk (3) bekezdése helyébe a következı szöveg lép:  

„(3) Mind az Europol, mind az Eurojust képviselıt jelölhet ki a SIS II tanácsadó 

csoportba. Az Europol képviselıt jelölhet ki továbbá a VIS-be és az Eurodac 

tanácsadó csoportokba.” 
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IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK . 

39. cikk  

Költségek 

(1) A központi rendszer és a kommunikációs infrastruktúra létrehozásával és 

mőködtetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Európai Unió általános 

költségvetése viseli. 

(2) Az egyes tagállamok viselik a nemzeti hozzáférési pontoknál felmerült költségeket, 

valamint a központi rendszerhez történı csatlakozásuk költségeit. 

(3) Minden egyes tagállam és az Europol saját költségére létrehozza és fenntartja az e 

rendelet végrehajtásához szükséges mőszaki infrastruktúrát, és viseli a az 1. cikk (2) 

bekezdésében foglalt célból az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló 

kérelmekbıl fakadó költségeket.  
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40. cikk  

Éves jelentés: felügyelet és értékelés 

(1) Az ügynökség éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, ▌a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak a központi rendszer 

tevékenységeirıl, ideértve annak technikai mőködését és biztonságosságát is. Az 

éves jelentés az Eurodac irányításával és teljesítményével kapcsolatos információkat 

tartalmazza a (2) bekezdésben említett elıre meghatározott mennyiségi mutatókhoz 

képest. 

(2) Az ügynökség gondoskodik arról, hogy rendelkezésre álljanak a 

központi rendszer mőködésének a szolgáltatás eredményeivel, 

költséghatékonyságával és minıségével kapcsolatos célokkal történı 

összehasonlítására szolgáló eljárások . 

(3) A mőszaki karbantartás, a jelentéstétel és a statisztikák céljából az ügynökség 

hozzáféréssel rendelkezik a központi rendszerben végzett feldolgozási mővetekkel 

kapcsolatos szükséges információkhoz. 

▌ 
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(4) A Bizottság ...*-ig, valamint azt követıen négy évente átfogó értékelést készít az 

Eurodacról, amelyben összeveti a célokkal az elért eredményeket, és értékeli az 

alapvetı jogokra gyakorolt hatást, többek között azt, hogy a bőnüldözési célú 

hozzáférés az e rendelet hatálya alá tartozó személyek közvetett 

megkülönböztetéséhez vezetett-e, valamint hogy továbbra is fennállnak-e az alapul 

szolgáló okok, levonja a jövıbeni tevékenységekkel kapcsolatos 

következtetéseket, és szükség esetén ajánlásokat tesz. A Bizottság az értékelésrıl 

szóló jelentéseket megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 

(5) A tagállamok az ügynökség és a Bizottság rendelkezésére bocsátják az (1) 

bekezdésben említett éves jelentés elkészítéséhez szükséges információkat.  

(6) Az ügynökség, a tagállamok és az Europol a Bizottság rendelkezésére bocsátja az (5) 

bekezdésben említett átfogó értékelés elkészítéséhez szükséges információkat. Ez a 

tájékoztatás nem veszélyeztetheti a kijelölt hatóságok munkamódszereit, és nem 

tartalmazhat a kijelölt hatóságok információs forrásait, személyzetét, illetve 

nyomozásait felfedı információt. 

▌ 

                                                 
*  HL: Kérjük beilleszteni a dátumot: öt évvel e rendelet hatálybalépését követıen. 
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(7) A bizalmas információk közzétételére irányadó nemzeti jogszabályok 

rendelkezéseinek betartása mellett a tagállamok és az Europol éves jelentést 

készítenek arról, hogy bőnüldözési célok tekintetében mennyire volt eredményes az 

ujjlenyomatadatok Eurodac-adatokkal történı összehasonlítása; a jelentés 

információkat és statisztikai adatokat tartalmaz: 

– az összehasonlítás pontos céljáról – beleértve a terrorcselekmény vagy egyéb 

súlyos bőncselekmény típusát –,  

– az alapos gyanúra szolgáló okokról,  

– a 2008/615/IB határozat értelmében és az e rendelet 20. cikke (1) 

bekezdésével összhangban az összehasonlítás más tagállamokban történı el 

nem végzését alátámasztó megalapozott indokokról,  

– az összehasonlításra irányuló kérések számáról,  

– a sikeres azonosítást eredményezı esetek számáról és típusáról,  

–  a kivételesen alkalmazandó sürgıs eljárás szükségességérıl és 

igénybevételérıl, többek között azokról az esetekrıl, amikor az ellenırzı 

hatóság az utólagos ellenırzés során nem találta indokoltnak a szóban forgó 

sürgıs eljárást.  

 A tagállamok és az Europol éves jelentéseit a következı év június 30-ig kell 

eljuttatni a Bizottsághoz.  

(8) A tagállamok és az Europol (8) bekezdésben elıírt éves jelentései alapján, valamint 

az (5) bekezdésben elıírt átfogó értékelés mellett a Bizottság éves jelentést állít 

össze az Eurodac-adatokhoz való bőnüldözési célú hozzáférésre vonatkozóan, és 

megküldi azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az európai adatvédelmi 

biztosnak. 
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41. cikk  

Szankciók 

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy 

a központi rendszerbe bevitt adatoknak az Eurodac 1. cikkben megállapított céljaival 

ellentétes feldolgozása megfelelı szankciókkal büntetendı legyen, ideértve a hatékony, 

arányos és visszatartó erejő, a nemzeti joggal összhangban lévı közigazgatási és/vagy 

büntetıjogi szankciókat is . 

42. cikk  

Területi hatály 

E rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók olyan területen, amelyen a(z) …/…/EU rendelet∗ 

nem alkalmazandó. 

                                                 
∗  HL: Kérem, illessze be a (4) preambulumbekezdésben említett rendelet számát (dublini 
rendelet). 
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43. cikk 

Értesítés a kijelölt hatóságokról és az ellenırzı hatóságokról 

(1) Minden tagállam ...*-ig értesíti a Bizottságot kijelölt hatóságairól, az 5. cikk (3) 

bekezdésében említett operatív egységekrıl és az ellenırzı hatóságáról, és 

haladéktalanul közli az ezek tekintetében bekövetkezı esetleges változásokat is.  

(2) Az Europol ...*-ig értesíti a Bizottságot kijelölt hatóságáról, ellenırzı hatóságáról és 

kijelölt nemzeti hozzáférési pontjáról, és haladéktalanul közli az ezek tekintetében 

bekövetkezı esetleges változásokat is. 

(3) A Bizottság az (1) és (2)  bekezdésben említett információkat évente közzéteszi az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint egy elektronikus kiadványban, amelyet 

az interneten hozzáférhetıvé és folyamatosan naprakésszé kell tenni. 

                                                 
*  HL: kérjük, illessze be a dátumot: három hónappal e rendelet hatálybalépését követıen. 
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44. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

A 2725/2000/EK rendelet 12. cikkével összhangban a központi rendszerben zárolt adatok 

feloldására és megjelölésére e rendelet 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban, ...*-án/én 

kerül sor. 

45. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

A 2725/2000/EK rendelet és a 407/2002/EK rendelet ...*-tól/tıl kezdıdıen hatályát veszti. 

A hatályon kívül helyezett rendeletekre történı hivatkozásokat az e rendeletre történı 

hivatkozásként kell értelmezni a III. mellékletben szereplı megfelelési táblázatnak 

megfelelıen. 

                                                 
*  HL: kérjük, illessze be a dátumot: két évvel e rendelet hatálybalépését követıen. 
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46. cikk  

Hatálybalépés és alkalmazhatóság 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon 

lép hatályba. 

Ezt a rendeletet a ...*-tıl kell alkalmazni :  

A tagállamok értesítik a Bizottságot és az ügynökség,et amint megtették a központi 

rendszerbe történı adatátvitelhez szükséges technikai intézkedéseket, de legkésıbb ...*-én.  

Ez a rendelet a Szerzıdéseknek megfelelıen teljes egészében kötelezı és közvetlenül 

alkalmazandó a tagállamokban. 

Kelt ... 

az Európai Parlament részérıl a Tanács részérıl 

az elnök az elnök 

                                                 
* HL.  Kérjük, illessze be a dátumot. két évvel e rendelet hatálybalépését követıen. 
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I. MELLÉKLET 

ADATFORMÁTUM ÉS AZ UJJLENYOMATOK RÖGZÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ 

FORMANYOMTATVÁNY 

A következı az elıírt formátum az ujjlenyomat adatok cseréjére: 

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, 3. verzió., 2001. június (INT-1) és e szabvány jövıbeni 

továbbfejlesztései.  

A tagállamot azonosító betők normája 

A következı ISO normát kell alkalmazni: ISO 3166 – 2 betőbıl álló kód. 
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II. MELLÉKLET 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELETEK (LÁSD A 45. CIKKET) 

2725/2000/EK tanácsi rendelet 
407/2002/EK tanácsi rendelet 

(HL L 316., 2000.12.15., 1. o.) 
(HL L 62., 2002.3.5., 1. o.) 
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III. MELLÉKLET 

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT 

2725/2000/EK rendelet Ez a rendelet 

1. cikk (1) bekezdés 1. cikk (1) bekezdés 

1. cikk (2) bekezdése, elsı 

albekezdés, (a) és (b) pontok 

3. cikk (1) bekezdés (a) pont 

1. cikk (2) bekezdés második 

bekezdés elsı albekezdés (c) 

pont 

- 

1. cikk 2. pont, második 

albekezdés 

3. cikk (4) bekezdés 

1. cikk (3) bekezdés 1. cikk (3) bekezdés 

2. cikk (1) bekezdés (a) pont - 

2. cikk (1) bekezdés (b)−(e) 

pont 

2. cikk (1) bekezdés (a)  

−(d) pont 

- 2. cikk (1) bekezdés (e) −(j) 

pont 

3. cikk (1) bekezdés - 

3. cikk (2) bekezdés 3. cikk (3) bekezdés 

3. cikk (3) bekezdés (a)−(e) 

pont 

8. cikk (1) bekezdés (a)−(e) 

pont 

- 8. cikk (1) bekezdés (f)−(i) 

pont 

3. cikk (4) bekezdés - 

4. cikk (1) bekezdés 9. cikk (1) bekezdés, és 3. 

cikk (5) bekezdés 
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4. cikk (2) bekezdés - 

4. cikk (3) bekezdés 9. cikk (3) bekezdés 

4. cikk (4) bekezdés 9. cikk (4) bekezdés 

4. cikk (5) bekezdés 9. cikk (5) bekezdés 

4. cikk (6) bekezdés 25. cikk (4) bekezdés 

5. cikk (1) bekezdés, (a)−(f) 

pont 

11. cikk, (a) −(f) pont 

- 11. cikk, (g)−(k) pont 

5. cikk (1) bekezdés, (g)−(h) 

pont 

- 

6. cikk 12. cikk 

7. cikk 13. cikk 

8. cikk 14. cikk 

9. cikk 15. cikk 

10. cikk 16. cikk 

11. cikk (1)–(3) bekezdés 17. cikk (1)–(3) bekezdés 

11. cikk (4) bekezdés 17. cikk (5) bekezdés 

11. cikk (5) bekezdés 17. cikk (4) bekezdés 

12. cikk 18. cikk 
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13. cikk 23. cikk 

14. cikk - 

15. cikk 27. cikk 

16. cikk 28. cikk (1) és (2) bekezdés 

- 28. cikk (3) bekezdés 

17. cikk 37. cikk 

18. cikk 29. cikk (1), (2), (4)−(10) 

bekezdés és (12)−(15) 

bekezdés 

- 29. cikk (3) és (11) bekezdés 

19. cikk 30. cikk 

- 31−36. cikk 

20. cikk - 

21. cikk 39. cikk (1) és (2) bekezdés  

  

22. cikk - 

23. cikk - 

24. cikk (1) és (2) bekezdés 40. cikk (1) és (2) bekezdés 

- 40. cikk (3)−(8) bekezdés 

25. cikk 41. cikk 

26. cikk 42. cikk 

- 43−45. cikk 

27. cikk 46. cikk 
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407/2002/EK rendelet Ez a rendelet 

2. cikk 24. cikk 

3. cikk 25. cikk (1)−(3) bekezdés 

- 25. cikk (4)−(5) bekezdés 

4. cikk 26. cikk 

5. cikk (1) bekezdés 3. cikk (3) bekezdés 

I melléklet I melléklet 

II. melléklet  

 

Or. en 

 


