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Gyakorlati vonatkozások

Az IMCO bizottság koordinátorainak kérésére az IMCO bizottság 2019. november 6-án 
jogszabályi ellenőrzést tart a nem személyes adatok szabad áramlásáról szóló rendelet1 
végrehajtásának helyzetéről.

Pierre Chastanet, a DG CNECT „Felhő és szoftver” osztályának vezetője felszólal majd az 
IMCO bizottság tagjai előtt, ezt követően pedig vita következik a bizottság tagjaival.

Háttér-információk a rendeletről

A szabad áramlásról szóló rendelet átfogó célja az volt, hogy felszabadítsa az uniós adatpiacban 
rejlő potenciált azáltal, hogy versenyképesebb és integráltabb belső piacot teremt az adattárolási 
szolgáltatások és más adatkezelési szolgáltatások számára. A jogszabály középpontjában az 

1 (EU) 2018/1807 rendelet a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának 
keretéről.
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adatlokalizálási intézkedések tilalma áll. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kormányai vagy 
közigazgatási szervei nem határozhatnak meg követelményeket arra vonatkozóan, hogy az 
adatok az Unión belül egy adott helyen legyenek, kivéve a közbiztonság érdekében. 

A jogszabály azt is előírja, hogy az illetékes hatóságoktól nem tagadhatják meg az adatokhoz 
való hozzáférést azon az alapon, hogy az adatokat egy másik tagállamban tárolják vagy kezelik. 
A jogszabály ösztönzi az adatszolgáltatókat, hogy alakítsanak ki uniós szintű magatartási 
kódexet az azon esetekre vonatkozó bevált gyakorlatokat illetően, amikor foglalkozásszerű 
felhasználók váltanak adattár-szolgáltatót.

A rendelet kialakítására és a jogalkotási folyamatra vonatkozó további információkért lásd az 
Európai Parlament Kutatószolgálatának 2019. januári tájékoztatóját.

A jogszabályi ellenőrzés tartalma

A jogszabályi ellenőrzés célja a Bizottság ellenőrzése a szabad áramlásról szóló rendelet 
végrehajtása tekintetében, amelyet 2019. május 28-ától kell alkalmazni. Számos olyan terület 
van, amelyekről a Bizottság várhatóan jelentést tesz a bizottságnak:

1. A rendelet végrehajtásának helyzete a tagállamokban

2. A Bizottság által 2019. május 29-én kiadott, a rendeletre vonatkozó iránymutatás

3. Az adathordozásra vonatkozó magatartási kódexek jelenlegi állása

1. A rendelet végrehajtásának helyzete a tagállamokban
A szabad áramlásról szóló rendelet 2018 novemberében lépett hatályba és azt 2019. május 
28-ától kell alkalmazni. Ettől az időponttól kezdve a tagállamok számára tilos 
követelményeket meghatározni arra vonatkozóan, hogy az adatok az Unión belül egy adott 
területen legyenek, kivéve a közbiztonság érdekében. A tagállamoknak 2021 májusáig 
hatályon kívül kell helyezniük minden meglévő adatlokalizálási követelményt, vagy 
indokolniuk kell, hogy miért nem helyezték hatályon kívül azokat. A Bizottságnak 2022 
novemberéig közzé kell tennie egy végrehajtási jelentést.

A Bizottság képviselője egy évvel a hatálybalépés után jelentést tehetne az adatlokalizálási 
követelmények gyakoriságáról, és felvázolhatná az esetleges végrehajtási kihívásokat.

2. A Bizottság által 2019. május 29-én kiadott, a rendeletre vonatkozó iránymutatás
A 2019. május 29-én a Bizottság által közzétett iránymutatást (COM(2019)250) a jogalkotók 
kérték a rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján. Ez a bekezdés arra kötelezte a 
Bizottságot, hogy tegyen közzé iránymutatást a szabad áramlásról szóló rendelet és az 
általános adatvédelmi rendelet közötti kölcsönhatásról, „különösen a személyes és nem 
személyes adatokat egyaránt tartalmazó adatkészletek tekintetében”.

A Bizottság különösen az alábbiak tekintetében ad iránymutatást:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-250-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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 a szabad áramlásról szóló rendelet és az általános adatvédelmi rendelet hatálya, 
valamint hogy hogyan kell kezelni a vegyes adatkészleteket, ideértve azokat az 
adatkészleteket, amelyekben a személyes és nem személyes adatok 
„elválaszthatatlanul összekapcsolódnak”.

 a két rendeletben a szabad áramlással és az adatlokalizálásra vonatkozó 
követelmények tilalmával kapcsolatos eltérő, de kiegészítő jellegű megközelítések.

 az adathordozhatóság fogalma a szabad áramlásról szóló rendelet értelmében, és más 
önszabályozási követelmények mindkét rendelet értelmében.

A Bizottság képviselője kifejthetné a vegyes adatkészletekre vonatkozó bizottsági 
iránymutatást és az iránymutató feljegyzésben feltüntetett további kérdéseket. 

3. Az adathordozásra vonatkozó magatartási kódex
A szabad áramlásról szóló rendelet 6. cikke kötelezi a Bizottságot, hogy ösztönözze az 
adatszolgáltatókat, hogy alakítsanak ki uniós szintű magatartási kódexet az azon esetekre 
vonatkozó bevált gyakorlatokat illetően, amikor foglalkozásszerű felhasználók váltanak 
adattár-szolgáltatót. Ezeket a magatartási kódexeket 2019. november 29-ig kell elkészíteni 
és azokat 2020. május 29-ig kell végrehajtani.

A Bizottság képviselője részletezhetné az uniós szintű magatartási kódexek jelenlegi állását, 
és tájékoztatást nyújthatna a folyamat következő lépéseiről.


