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AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS VÉLEMÉNYE
a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más tiltott tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló európai parlamenti és a tanácsi
rendeletre vonatkozó javaslatról (2004. július 20-i COM(2004) 509. végleges dokumentum)
(2004/C 301/03)
AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 286. cikkére,
tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 8. cikkére,
tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1),
tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az
egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

ELFOGADTA EZT A VÉLEMÉNYT:

(1) Az Európai Bizottság 2004. szeptember 28-án nyújtotta be ezt a javaslatot az Európai Adatvédelmi
Biztosnak véleményezésre, a 45/2001/EK rendelet 28. cikke (2) bekezdésével összhangban. Ez kimondja,
hogy a Bizottságnak konzultálnia kell az Európai Adatvédelmi Biztossal, amennyiben a személyes adatok
feldolgozása tekintetében az egyének jogainak és szabadságainak védelmével kapcsolatos közösségi jogalkotási javaslatot fogad el. Amint azt ez az eset mutatja, ez a kötelezettség nem kizárólag az olyan javaslatokra
vonatkozik, amelyek fő tárgyként a személyes adatok védelmével foglalkoznak, hanem az olyan javaslatokra is, amelyek az adatvédelemre vonatkozó, már létező jogszabályi keretre épülnek, azt kiegészítik vagy
módosítják, illetve az olyan javaslatokra, amelyek jelentős hatással vannak a személyes adatok feldolgozása
tekintetében az egyének jogainak és szabadságainak védelmére, ugyanakkor nem veszik tekintetbe a már
létező jogszabályi keretet.
(2) A javaslat az EK-Szerződés 280. cikkén alapul. Ezért teljes mértékben az első pilléres tevékenységek
körébe tartozik, és a személyes adatok feldolgozása tekintetében elismeri a megfelelő adatvédelem –
95/46/EK irányelvben, illetve adott esetben a 45/2001/EK rendeletben (többek között a javaslat (11) preambulumbekezdésében és 18. cikkében) meghatározott – szükségességét.
(3) A javaslat nem tartalmaz az adatvédelemre vonatkozóan sem új szabályokat, sem a fent említett,
adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alóli kivételeket. Ellenkezőleg, a javaslat 18. cikke átfogóan ezeknek
a jogszabályoknak az alkalmazási körébe utalja az ügyet, valamint néhány területen – nevezetesen a Bizottságnak a tagállamok HÉA-nyilvántartásaiból származó információhoz való hozzáférése és ezen információ
felhasználása (11. cikk, (1) bekezdés), a pénzügyi információknak a tagállamok és a Bizottság közötti
spontán cseréje (12. cikk, (4) bekezdés), valamint a kölcsönös segítségnyújtás és az információcsere (21.
cikk) területén – végrehajtási rendeletet irányoz elő. Elégedettségre ad okot, hogy az Európai Adatvédelmi
Biztossal a végrehajtási szabályok elfogadása előtt konzultálni kell.
(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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(4) A 18. cikk (1) bekezdésének második albekezdése különleges titoktartási kötelezettséget határoz meg
az olyan, közösségi intézményeken és szerveken vagy a tagállamokon kívüli személyek vagy hatóságok felé,
akik/amelyek feladata az említett információ ismeretét nem követeli meg. Ez feltételezhetően nem befolyásolja a személyek saját magukra vonatkozó adatokhoz való hozzáférésének jogát, kivéve amennyiben a
vonatkozó kivételek valamelyike fennáll, amit elvileg csak eseti alapon lehet eldönteni (a 95/46/EK irányelv
13. cikke és a 45/2001/EK rendelet 20. cikke).
(5) A javaslat kiegészíti és megerősíti az 1073/1999/EK rendeletet, az 515/97/EK tanácsi rendeletet és az
1798/2003/EK tanácsi rendeletet, valamint több vonatkozásban tartalmaz az előző jogszabályokéval párhuzamos rendelkezéseket. Ebben a tekintetben a következő megjegyzések lényegesek:
a) Az 515/97/EK tanácsi rendelet személyes adatok védelmének felügyeletéről szóló 37. cikke (4) bekezdését a tervezet egy kiegészítő rendelkezésével módosítani kell, annak érdekében, hogy az vegye figyelembe az Európai Adatvédelmi Biztos mostani kinevezésének tényét. Ennek fényében a 37. cikket
szintén teljes egészében át kell gondolni, a felügyelet és a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés
megfelelőbb és hatékonyabb rendszerének biztosítása érdekében. A javasolt rendeletben egy hasonló
rendszert kell előirányozni, illetve arra kell építeni.
b) Az 515/97/EK rendelet 43. cikkében létrehozott bizottság, amelynek feladatai kibővülnek a javaslat
alkalmazási körével, néhány olyan problémát vet fel, amelyeket kezelni kell, ha az 515/97/EK rendelet
további módosításának lehetőségét meg nem is ragadva, legalább ennek a javaslatnak az alkalmazásában.
A rendelet angol nyelvi változata azt sugallja, hogy a bizottság ad hoc összetételét tekintve a 43. cikk
(1) bekezdésében említett képviselőkből és az adatvédelmi képviselőkből tevődik össze. Világosnak kell
lennie azonban annak, hogy a francia nyelvi változatban az ad hoc összetételt tekintve „ a bizottság
tagjai az egyes tagállamok által a nemzeti felügyeleti hatóságuk vagy hatóságaik köréből kijelölt képviselők”. Mindenesetre az Európai Adatvédelmi Biztost szintén kifejezetten meg kell nevezni.
(6) Végül az egyéb kötelező vélemények esetéhez hasonlóan az Európai Adatvédelmi Biztosnak a
45/2001/EK rendelet 28. cikke (2) bekezdésén alapuló hivatalos véleményére a preambulumbekezdések
előtt kell hivatkozni („tekintettel a … véleményére…”).

Kelt Brüsszelben, 2004. október 22-én.
az Európai Adatvédelmi Biztos

