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Bevezetés 
Ez a dokumentum az Európai Adatvédelmi Biztos harmadik éves jelentésének1 
összefoglalója. Peter Hustinx (európai adatvédelmi biztos) és Joaquín Bayo Delgado 
(helyettes biztos) 2004 januárjában kezdte meg munkáját a személyes adatok „európai 
szintű” védelmével foglalkozó független hatóság megteremtése érdekében. Főbb 
tevékenységeik, amint azt a 45/2001/EK rendelet2 előírja, a következők: 

• az uniós igazgatás személyesadat-feldolgozási tevékenységeinek felügyelete, 
és annak biztosítása, hogy ezek során ne sértsék meg azoknak az egyéneknek a 
jogait és szabadságait, akiknek az adatait feldolgozzák; 

• az adatvédelemre is hatással bíró új uniós jogszabályokra vonatkozó 
javaslatokkal kapcsolatos tanácsadás (konzultáció); 

• együttműködés más adatvédelmi hatóságokkal az egész Európában egységes 
és magas színvonalú adatvédelem érdekében. 

 
Az első év a szó szoros értelmében véve a hatóság kiépítésének éve volt, a második 
pedig a szerepének megszilárdításáé. Ez a mostani, harmadik jelentés kezdi meg az 
eredmények mérését. Általános benyomásunk az, hogy a közösségi intézmények és 
szervek3 fejlődést mutatnak, és egyre gyakrabban fordulnak az európai adatvédelmi 
biztoshoz az új uniós jogszabályok kidolgozása során, valamint annak érdekében is, 
hogy napi személyesadat-feldolgozási gyakorlatuk során minden rendben történjen. 
 
Legalább két kihívás azonban még előttünk áll. Az egyik az adatvédelmi 
szabályoknak és elveknek a teljes uniós igazgatásban való végrehajtásához 
kapcsolódik, valamint ahhoz, hogy a „helyes kormányzás” részeként „adatvédelmi 
kultúrát” dolgozzunk ki. Az európai adatvédelmi biztos 2007 tavaszától elkezdi az 
egyes intézményekben és szervekben elért előrelépések számbavételét, és megfelelő 
visszajelzéseket fog biztosítani. 
 
A második kihívás annak elérése, hogy az adatvédelmi elveket integrálják a közösségi 
jogszabályokba, és hogy az EU szakpolitikáinak minőségét minden olyan esetben, 
amelyben azok sikerének alapfeltétele a hatékony adatvédelem, tovább javítsák. 
Egyértelmű, hogy ez a magánélet védelmével kapcsolatos szempontok olyan 
területekre kiterjedő sikeres integrálásával is együtt jár — mint például a 
közbiztonsági és a bűnüldözési politika —, amelyek gyakran mintha más úton 
járnának. 
 
Felügyelet 
A mai társadalomban a modern igazgatás számos területen dolgoz fel személyes 
adatokat. Ide tartoznak nemcsak az alkalmazottak, hanem a látogatók, a különböző 
alapokból részesülők és egyéb kategóriákba tartozók személyes adatai is. Az uniós 
intézmények és szervek jogszerű napi tevékenységük részeként nap mint nap nagy 
mennyiségű személyes adatot kezelnek. 
 
Az európai adatvédelmi biztos egyik fő feladata annak felügyelete, hogy az érintett 
személyek jogai és szabadságai személyes adataik feldolgozása során ne sérüljenek. 
Ehhez a jogi keretet a 45/2001/EK rendelet biztosítja, amely számos kötelezettséget 
állapít meg azok számára, akik adatokat dolgoznak fel, és számos jogot azok számára, 
akiknek a személyes adatait feldolgozzák. 

                                                 
1 A jelentés teljes szövege a következő címen érhető el: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22. A nyomtatott változat ingyenesen 
megrendelhető angol, francia vagy német nyelven. 
2 A 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelet a személyes adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, HL L 8., 2001.1.12., 1. o. 
3 A jelentésben végig a 45/2001/EK rendeletben alkalmazott „intézmények” és „szervek” kifejezéseket 
használjuk. Ezek magukban foglalják a közösségi ügynökségeket is. Ezek teljes jegyzéke a következő 
címen érhető el: 
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm  
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Az adatalanyok számára különös kockázatot nem jelentő egyszerű személyesadat-
feldolgozási műveletekről értesítik az érintett intézmény vagy szerv adatvédelmi 
tisztviselőjét. Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet minden ilyen 
adatfeldolgozásról, és biztosítja a rendelet belső alkalmazását, például abban a 
tekintetben, hogy személyes adatokat kizárólag törvényes célból dolgozzanak fel. 
 
Amennyiben a személyes adatok feldolgozása különös kockázatot jelent azok 
számára, akiknek az adatait feldolgozzák, az európai adatvédelmi biztosnak előzetes 
ellenőrzést kell végeznie. Az európai adatvédelmi biztos meghatározza, hogy a 
feldolgozás megfelel-e az említett rendeletnek. Ilyen (kockázatot jelentő) 
személyesadat-kezelés például az alkalmazottak értékelésével, az egészségi állapottal 
vagy bűncselekmények gyanújával stb. kapcsolatban történhet4. 
 
A felügyelet feladatai — amelyeket a helyettes biztos irányít — az adatvédelmi 
tisztviselők számára biztosított tanácsadástól és segítségnyújtástól a kockázatos 
feldolgozási műveletek előzetes ellenőrzésén keresztül a vizsgálatok elvégzéséig és a 
panaszok kezeléséig stb. terjednek. E munka része a háttérdokumentumok és 
tárgyalási álláspontok elkészítése és az Eurodac központi egységének felügyelete is. 
 
2006-ban 54 előzetes ellenőrzésről készített vélemény született, ami 2005-höz képest 
kétharmados növekedést jelent. Ezek közül mindössze 5 volt „tényleges” előzetes 
ellenőrzés olyan értelemben, hogy az értesítést az adatfeldolgozási eljárás megkezdése 
előtt nyújtották be. Az előzetes értékelések főként az alkalmazottak értékeléséhez, az 
egészségügyi nyilvántartásokhoz, az e-monitoringhoz, a fegyelmi eljárásokhoz és a 
szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyesadat-feldolgozásra vonatkoztak. Az 
„utólagosan” elvégzett előzetes ellenőrzések5 tekintetében mutatkozó elmaradást 2007 
tavaszáig várhatóan sikerül feldolgozni. 
 
Ez a munka magában foglalja annak meghatározását is, hogy szükség van-e az 
előzetes ellenőrzésre azokban az esetekben, amelyekben az adatvédelmi tisztviselő 
ezzel kapcsolatban bizonytalan, és konzultál az európai adatvédelmi biztossal. 
Ezenkívül, tekintettel arra, hogy a konzultáció vagy az előzetes ellenőrzésről készített 
vélemény esetében az európai adatvédelmi biztos ajánlásokat is ad ki (arra 
vonatkozóan, hogy a feldolgozási művelet ne sértse a rendeletet), az érintett 
intézmény vagy szerv által megtett intézkedéseket nyomon is kell követnie. 
 
2006-ban 52 panasz érkezett, amelyek közül 10 minősült elfogadhatónak és került 
kivizsgálásra. Ez 2005-höz képest csaknem kétszeres növekedést mutat. A beérkezett 
panaszok nagy többsége továbbra is kívül esik az európai adatvédelmi biztos 
hatáskörén, például azért mert kizárólag tagállami szinten végzett személyesadat-
feldolgozáshoz kapcsolódnak (amely esetben a nemzeti adatvédelmi hatóság 
illetékes). 
 
Novemberben az európai adatvédelmi biztos és az európai ombudsman (aki az 
intézményeknél és szerveknél előforduló hivatali visszásságokkal kapcsolatos 
panaszokkal foglalkozik) szándéknyilatkozatot írt alá, amely keretet teremt arra 
vonatkozóan, hogyan kell eljárni azokban az esetekben, amelyekben mindkét hatóság 
illetékes. 
 
2006-ban az európai adatvédelmi biztos több különböző területen végzett vizsgálatot. 
Ezek közül két olyan ügy, amely külön figyelmet érdemel, az Európai Bizottság 
Versenypolitikai Főigazgatóságával, valamint az Európai Központi Banknak (EKB) a 
                                                 
4 Részletesebben lásd a teljes szövegű változatban és a 45/2001/EK rendelet 27. cikkében. 
5 A 45/2001/EK rendelet 2001. február 1-jén, az európai adatvédelmi biztos és a helyettes biztos 
kinevezése pedig 2004. január 17-én lépett hatályba. Az „utólagosan” elvégzett előzetes ellenőrzések 
olyan feldolgozási műveletekre vonatkoznak, amelyeket a biztos és a helyettes biztos kinevezése előtt 
kezdtek meg, és amelyeket ezért megkezdésük előtt nem lehetett ellenőrizni.  
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SWIFT6 ügyben betöltött szerepével kapcsolatos vizsgálat. Az első vizsgálat a 
Bizottság — vásárlói adatok gyűjtését is magában foglaló — nagyszabású ágazati 
felmérésével volt kapcsolatos. A második esetben az EKB különböző szerepeit 
vizsgáltuk annak kapcsán, hogy az Egyesült Államok hatóságai betekintettek a 
SWIFT rendszer (a nemzetközi fizetések kommunikációs hálózata) adataiba. Az 
európai adatvédelmi biztos felkérte az EKB-t annak biztosítására, hogy az európai 
fizetési rendszerek teljes mértékben feleljenek meg az európai adatvédelmi 
jogszabályoknak. A SWIFT ügyet 2007 folyamán is nyomon követjük. 
 
Emellett 2006 folyamán az európai adatvédelmi biztos több igazgatási intézkedéssel 
kapcsolatban adott tanácsot, mint az előző években. Saját kezdeményezésre felmérés 
kezdődött a személyi akták kezelési gyakorlatával kapcsolatban. Az európai 
adatvédelmi biztos kezdeményezte továbbá a harmadik országokba és nemzetközi 
szervezetek részére történő személyesadat-továbbítással, valamint a szervek és 
intézmények videokamerás megfigyelőrendszereinek használatával kapcsolatos 
felmérést. Ezekben a fontos ügyekben 2007-ben is folytatódik a munka. 
 
Ugyancsak folytatódott „A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés és az 
adatvédelem” című dokumentummal7, valamint az e-monitoringról szóló, az 
elektronikus kommunikációs eszközök (telefon, e-mail, internet stb.) használata során 
keletkező adatokkal foglalkozó dokumentum tervezetével kapcsolatos munka. Az 
európai adatvédelmi biztos egy, az Elsőfokú Bíróságon a nyilvános hozzáféréssel 
kapcsolatban folyó ügyben beavatkozóként támogatta a felperesek arra vonatkozó 
keresetét, hogy a Bizottság teljes körűen hozza nyilvánosságra a kért jelenléti ívet. Az 
adatvédelmi tisztviselők megkapták az e-monitoringról szóló dokumentum tervezetét, 
amellyel kapcsolatban kértük észrevételeiket és reakcióikat, emellett pedig 
munkaértekezletet szerveztünk a tanulmány vezérelveinek megvitatása céljából.  
 
A 2006-os év egészében folytatódott az Eurodac megosztott felügyeletével 
kapcsolatos, a nemzeti adatvédelmi hivatalokkal közös munka. Az európai 
adatvédelmi biztos többek között második koordinációs találkozót szervezett 
júniusban. Mint a központi egység felügyeleti hatósága, az európai adatvédelmi biztos 
rendszeres találkozókat tartott a Bizottsággal, amely a részt vevő tagállamok nevében 
működteti a rendszert. Az európai adatvédelmi biztos 2006 szeptemberében német és 
francia szakértőkkel együttműködésben mélyreható biztonsági vizsgálatot kezdett, 
amelynek végleges jelentése 2007 tavaszára készül el. 
 
Tanácsadás 
Az európai adatvédelmi biztos konzultatív szerepe az intézményeknek és szerveknek 
a személyes adatok védelmével kapcsolatos minden ügyben biztosított szakértői 
tanácsadást foglalja magában. Ez különösen az adatvédelemre hatást gyakorló új 
jogalkotási javaslatok esetében fontos. Ilyen esetekben az európai adatvédelmi biztos 
véleménye az uniós jogalkotási folyamat kötelező eleme. 
 
2006 folyamán továbbfejlesztettük a tanácsadási politikát8. Decemberben közzétettük 
a honlapon a 2007-re vonatkozó tematikus terveket. Emellett csaknem 
megduplázódott a kiadott vélemények száma 2006-hoz képest: ez 11 véleményt jelent 
olyan területeken, mint például a hozzáférhetőség elve alapján végzett 
információcsere, a vízumok (ideértve a nagyszabású vízuminformációs rendszerhez (a 
VIS-hez) való hozzáférést), az útlevelek és a konzuli utasítások, valamint pénzügyi 
kérdések. 
 
A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén az 
egyik, aggodalomra okot adó fő kérdés a javaslatok sorrendje. Az európai 
                                                 
6 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Nemzetközi Bankközi Pénzügyi 
Telekommunikációs Társaság) 
7 T-194/04; Bavarian Lager kontra Bizottság 
8 Lásd még a 2005 márciusában közzétett irányadó dokumentumot, amely a honlapon elérhető:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21 
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adatvédelmi biztos ellenzi, hogy az adatcsere könnyítéséről szóló jogszabályokat 
megfelelő szintű adatvédelem biztosítása nélkül elfogadják. Az e keretre vonatkozó 
javaslattal kapcsolatban az európai adatvédelmi biztos két véleményt adott ki, 
mindkettőben hangsúlyozva, hogy az adatok cseréje előtt szükség van az 
adatvédelmet biztosító keretre. 
 
Az európai adatvédelmi biztos foglalkozott a biometrikus adatok több bizottsági 
javaslatban szereplő használatának kérdésével is.  Mivel a biometrikus adatok 
rendkívül érzékeny és az adatalanyok szempontjából különös kockázatot képviselő 
adatok, feldolgozásukat különösen következetes és szigorú biztosítékokkal kell 
alátámasztani. Egy másik általános kérdés, amely 2006 folyamán több véleményben is 
különös figyelmet kapott, a központi adatbázisok és a nagyméretű IT-rendszerek 
létrehozásának fokozódó gyakorlata.  Az európai adatvédelmi biztos olyan irányú 
trendet észlel, hogy amint egy adatbázist létrehoztak, a hozzáférést több hivatalra és 
egyéb célokra is kiterjesztik, mint amelyekkel eredetileg létrehozták. A jogszerűtlen 
használat a másik fontos oka annak, hogy ezek az adatbázisok különös kockázatokat 
jelentenek azok számára, akiknek az adatait felhasználják. 
 
Különös aggodalomra okot adó további terület a személyes adatok harmadik 
országokkal folytatott cseréjével kapcsolatos biztosítékok hiánya. Az európai 
adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy ilyen adatcsere kizárólag abban az esetben 
engedélyezhető, ha biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme, vagy ha 
az adattovábbítás a 95/46/EK irányelvben9 meghatározott eltérések valamelyikének 
hatálya alá tartozik. 
 
A jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos vélemények mellett az európai adatvédelmi 
biztos véleményt nyilvánított más lényeges kérdésekben is, mint például a Schengeni 
Információs Rendszer második generációjának (SIS II) legmegfelelőbb felügyeleti 
struktúrája, az adatbázisok kölcsönös átjárhatósága és az utas-nyilvántartási10 adatok 
Egyesült Államokba való továbbításának kérdése.  
 
Az európai adatvédelmi biztos továbbra is figyelemmel kíséri az olyan új technológiai 
fejleményeket, mint például a segítő technológiák és a kutatás-fejlesztés szerepe a 
magánélet tiszteletben tartásában és az adatvédelemben. Ugyancsak figyelemmel 
kísértük a szakpolitikák és a jogszabályok területén jelentkező fejleményeket, 
nemcsak szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
tekintetében, hanem más területeken, például a magánélet védelme és az elektronikus 
kommunikáció keretének felülvizsgálata terén. 
 
Együttműködés 
Az európai adatvédelmi biztos adatvédelemmel kapcsolatos tevékenysége nem merül 
ki a felügyelet és a tanácsadás konkrét területén végzett feladatokkal. Az európai 
integráció a személyes adatok jól működő, a polgárok magas szintű védelmére épülő 
szabad áramlásának alapvető elemévé tette a más hatóságokkal folytatott 
együttműködést. 
 
Az európai adatvédelmi hatóságok együttműködésének fő fóruma a 29-es 
munkacsoport. A munkacsoport évente öt alkalommal tart plenáris ülést, de emellett a 
különböző alcsoportok keretében és az információcserét elősegítő zárt honlapon 
keresztül a gyakorlati munkára is lehetőséget kínál. A munkacsoport központi 
szerepet játszik a 95/46 irányelv egységes alkalmazásában és általános elveinek 
értelmezésében. 
 

                                                 
9 Az említett irányelv az európai adatvédelmi szabályozás központi eleme. Valamennyi tagállamban, 
továbbá Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinben is átültették a nemzeti jogba.  
10 PNR - Utasnyilvántartás. 
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Az európai adatvédelmi biztos egyebek között aktívan hozzájárult a munkacsoportnak 
az utas-nyilvántartási adatok Egyesült Államokba való továbbításával kapcsolatban 
készített három véleményéhez. Az európai adatvédelmi biztos több, 
jogszabályjavaslatokkal kapcsolatos munkacsoporti vélemény elkészítésében is részt 
vett. A munkacsoport olyan véleményeket fogalmazhat meg, amelyek a nemzeti 
szintű perspektívából eredő érveket tartalmaznak. A munkacsoport és az európai 
adatvédelmi biztos véleményei közötti szinergiákra 2006 során a távközlési adatok 
megőrzésének, a tartási kötelezettségeknek és az új elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv felülvizsgálatának területe szolgáltatott jó példákat.  
 
Az európai adatvédelmi biztos feladata az adatvédelmi felügyeleti szervekkel az EU 
„harmadik pillérében” (a büntetőügyekben való rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés területén) folytatott együttműködés is. Az európai adatvédelmi biztos 
az egyenletesen magas szintű adatvédelem biztosítására törekszik a schengeni közös 
ellenőrző hatóságok az Europol, az Eurojust és a váminformációs rendszer (CIS) 
tevékenységében. A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet célzó 
európai kezdeményezések — beleértve az adatcserével kapcsolatos különféle 
javaslatokat is — számának egyenletes növekedésével alapvető fontosságúvá vált a 
szoros együttműködés.  2006 folyamán a harmadik pillérbe tartozó, egymással 
összefüggő adatvédelmi kerethatározati javaslatokra, valamint a hozzáférhetőség elve 
alapján történő információcserére fordítottuk a legnagyobb figyelmet. 
 
Az európai adatvédelmi biztos az adatvédelemmel és a magánélet tiszteletben 
tartásával kapcsolatban rendezett európai és nemzetközi konferencián is részt vett. Ez 
utóbbi konferenciát teljes egészében a „bekamerázott társadalom” témájának 
szentelték, és eredményeként megszületett többek között „Az adatvédelemről szóló 
kommunikáció és az adatvédelem hatékonyabbá tétele” című („londoni 
kezdeményezésként” is ismert), általános támogatást kapott nyilatkozat. 
 
Kommunikáció 
Az európai adatvédelmi biztos — mint a londoni kezdeményezés megalkotóinak 
egyike — tevékenyen hozzá fog járulni az adatvédelemről szóló jobb 
kommunikációval kapcsolatos feladatok elvégzéséhez. Ez azért lényeges, mert 
minden demokratikus társadalom számára létfontosságú az állampolgárok 
magánéletének és személyes adatainak védelme. A londoni kezdeményezés a 
gyakorlatban a hatékonyságuk értékelésére, a technológiai területekre vonatkozó 
képességeik megerősítésére, új kommunikációs stratégia kidolgozására, az 
adatvédelemről folytatott kommunikáció konkrétabbá tételére és a többi érdekelt fél 
bevonásának előmozdítására szólítja fel az adatvédelmi hatóságokat. 
 
Az európai adatvédelmi biztos 2006 folyamán továbbra is az egyes fő tevékenységi 
területeken belül meghatározott különböző célcsoportokra összpontosította 
kommunikációs tevékenységeit. E tevékenységek néhány példája: 

• a Bizottság belső — 50 000 példányban megjelenő és más intézmények 
személyzete körében is terjesztett — hetilapjában megjelent interjú (az 
alkalmazottak jogaival és a felügyelettel kapcsolatos tájékoztatás); 

• részvétel az adatvédelmi tisztviselők hálózatának rendszeres találkozóin 
(például a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek értelmezésével és a 
felügyelettel kapcsolatos tájékoztatás); 

• jogalkotási javaslatokra vonatkozó vélemények ismertetése az Európai 
Parlament és a Tanács illetékes munkacsoportjaiban és bizottságaiban, 
valamint sajtóközlemények kiadása és újságíróknak adott interjúk 
(tanácsadás). 

 
Az európai adatvédelmi biztos más kommunikációs eszközöket is igénybe vett, 
többek között számos beszédet mondott az év folyamán, valamint a hírlevél11 öt 
                                                 
11 A hírlevél automatikusan megrendelhető a honlapon keresztül:  
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kiadását jelentette meg, és részt vett az Európai Unió nyílt napján, stb. Ezenkívül több 
mint 170, diákoktól és más érdeklődő polgároktól, továbbá projektvezetőktől és 
jogászoktól érkező, sokféle témára vonatkozó tájékoztatás vagy tanácsadás iránti 
megkeresést válaszolt meg 2006 folyamán.  
 
Igazgatás, költségvetés, személyzet 
2006-ban az európai adatvédelmi biztos — mint újonnan létrehozott hatóság — 
növekedése folytatódott, és 2005-höz képest kiegészítő forrásokat kapott. A 
költségvetés a korábbi, megközelítőleg 3 millió euróról a 4 millió eurót valamivel 
meghaladó összegre növekedett, az alkalmazottak létszáma pedig 19-ről 24 főre nőtt. 
Folyamatosan bővült az igazgatási környezet; a hatóság megfelelő működéséhez 
szükséges különböző belső szabályok elfogadására, személyzeti bizottság 
létrehozására, stb. került sor. 
 
Tovább javult az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az Európai Bizottsággal való 
együttműködés, ami jelentős megtakarításokat tett lehetővé. 2006 jelentős lépése volt 
az ezen intézményekkel kötött intézményközi igazgatási együttműködési 
megállapodás három évvel történő meghosszabbítása. 
 
Az emberi erőforrásokat tekintve a felvételek mellett folytatódott a gyakornoki 
program is, amelynek keretében félévenként két-három gyakornokot fogadunk. 
 
2006. évi eredmények 
A 2005. évi éves jelentés az alábbi fő célkitűzéseket jelölte meg a 2006. évre – és 
ezek legtöbbje teljesült is. 
 
• Az adatvédelmi tisztviselők hálózatának támogatása 
Az év egészében folyamatosan növekedett az adatvédelmi tisztviselők száma.  Az 
európai adatvédelmi biztos továbbra is támogatta hálózatukat, és az új adatvédelmi 
tisztviselők számára munkaértekezletet szervezett. Rendszeresen sor kerül a nagy 
intézményekben végzett értesítésekkel kapcsolatos eredmények kétoldalú 
értékelésére. 
 
• Az előzetes ellenőrzések folytatása 
A már folyamatban lévő adatfeldolgozási műveletekkel kapcsolatos előzetes 
ellenőrzések száma jelentősen emelkedett. A kapcsolódó politikákat és a főbb, 
tárgyalt kérdéseket rendszeres üléseken megtárgyaltuk az adatvédelmi tisztviselőkkel. 
 
• E-monitoring és forgalmi adatok 
Az elektronikus hírközlő hálózatok használatával kapcsolatos személyesadat- 
feldolgozásra vonatkozó iránymutatások végleges változatát 2007 elején tesszük 
közzé. Az e területre vonatkozó előzetes ellenőrzéssel kapcsolatos első vélemények 
2006-ban születtek. 
 
• Iránymutatások a személyes adatok nyilvántartásáról 
Vizsgálatot kezdtünk a közösségi intézmények és szervek személyzete személyes 
adatai nyilvántartásának jelenlegi gyakorlatáról, és erre vonatkozóan iránymutatásokat 
készítünk. 
 
• Adatátadás harmadik országoknak 
A harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek való adatátadást előzetes 
tanulmányban elemeztük. 
 
• Az Eurodac felügyelete 

                                                                                                                                            
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27 
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Jelenleg folyamatban van, és várhatóan 2007 közepén zárul le az Eurodac központi 
adatbázisának mélyreható biztonsági ellenőrzése. 
 
• A jogalkotásra vonatkozó tanácsadói szerep 
A kibocsátott vélemények száma csaknem kétszeresére nőtt, és a vélemények számos 
különböző területre kiterjednek. A honlapon közzétettük az idetartozó témákkal 
kapcsolatos, 2007-re vonatkozó első tervet. 
 
• Beavatkozás bírósági ügyekbe 
Az európai adatvédelmi biztos a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel és 
az adatvédelemmel kapcsolatos, az Elsőfokú Bíróság előtt folyamatban levő három 
ügyben felhatalmazást kapott a beavatkozásra, és egy tárgyaláson részt is vett. A 
biztos kérelmezte továbbá, hogy beavatkozhasson az adatmegőrzésről szóló 
2006/42/EK irányelv érvényességével kapcsolatos, a Bíróság előtt folyamatban lévő 
ügybe is. 
 
• A honlap második változata 
2007 januárjában elindítottuk az európai adatvédelmi biztos fő feladatainak megfelelő 
felépítést követő, teljesen megújult honlapunkat. 
 
• Erőforrás-fejlesztés 
Az európai adatvédelmi biztos folytatta a feladatai hatékony elvégzésének 
biztosításához szükséges erőforrások és infrastruktúra kialakítását. A 2004-ben a 
Bizottsággal, a Parlamenttel és a Tanáccsal megkötött igazgatási együttműködési 
megállapodást további három évre meghosszabbítottuk. 
 
2007-es célkitűzések  
2007-re a következő fő célokat jelöltük ki. Az elért eredményeket a következő éves 
jelentés veszi majd számba. 
 
• Az adatvédelmi tisztviselők hálózatának mérete 
Az adatvédelmi tisztviselők hálózatának el kell érnie végleges méretét azáltal, hogy 
valamennyi szerv részt vesz a hálózat tevékenységeiben. Az európai adatvédelmi 
biztos továbbra is erőteljes támogatást és útmutatást fog nyújtani az adatvédelmi 
tisztviselők feladatainak kidolgozásához, és ösztönözni fogja a legjobb gyakorlatok 
cseréjét. 
 
• Az előzetes ellenőrzések folytatása 
A már folyamatban lévő adatfeldolgozási műveletekkel kapcsolatos előzetes 
ellenőrzések lezárulnak. Különös figyelmet fordítunk majd az intézményközi 
rendszerekre és az egyes intézmények és szervek általi közös használattal járó egyéb 
helyzetekre az eljárások ésszerűsítése és egyszerűsítése érdekében. 
 
• Vizsgálatok és ellenőrzések 
Az európai adatvédelmi biztos — a valamennyi intézménynél és szervnél végzett 
ellenőrzések révén — 2007 tavaszától megkezdi a 45/2001/EK rendelet 
végrehajtásában elért eredmények felmérését. 
 
• Videokamerás megfigyelőrendszerek 
Iránymutatásokat fogunk kidolgozni és közzétenni az intézmények és szervek által 
működtetett videokamerás megfigyelőrendszerekről, amelyek hatást gyakorolhatnak a 
személyzetnek és a látogatóknak a magánélet védelméhez fűződő jogára. 
 
• Horizontális kérdések 
Az előzetes ellenőrzésekről szóló véleményekben és a panaszokkal kapcsolatos 
határozatokban számos olyan közös kérdés felmerült, amely az ügyek szereplőin túl 
más intézmények és szervek számára is hasznos lehet. Az európai adatvédelmi biztos 
ezekről a horizontális kérdésekről tanulmányokat fog készíteni, amelyeket 
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iránymutatásul valamennyi intézmény és szerv számára széles körben hozzáférhetővé 
tesz. 
 
• Jogalkotási tanácsadás 
Az európai adatvédelmi biztos továbbra is véleményezni fogja az új jogszabályokra 
irányuló javaslatokat, és biztosítani fogja a megfelelő nyomon követést. Külön 
figyelmet fordítunk majd a végrehajtási határozatokra irányuló, megfelelő 
javaslatokra. 
 
• Adatvédelem a harmadik pillérben 
Külön figyelmet fogunk fordítani a harmadik a pillérhez kapcsolódó adatvédelem 
általános kereteinek kidolgozására és elfogadására. Az európai adatvédelmi biztos 
emellett szorosan figyelemmel kíséri majd a személyes adatok határokon átnyúló 
cseréjére, illetve a magán- vagy a közszféra adataihoz bűnüldözési célokra való 
hozzáférés biztosítására vonatkozó javaslatokat. 
 
• Az adatvédelemről szóló kommunikáció 
Az európai adatvédelmi biztos erőteljes támogatást nyújt majd a „londoni 
kezdeményezés” tevékenységeinek nyomon követéséhez. Ez az adatvédelmi elvek 
„tudatosításától” azok „jobb végrehajtásán” át „a hatékony érvényesítésig” számos 
tevékenységre kiterjed. 
 
• Eljárási szabályzat 
Az európai adatvédelmi biztos a különböző szerepeire és tevékenységeire kiterjedő 
eljárási szabályzatot fogad majd el, és azt széles körben hozzáférhetővé teszi. 
 
• Erőforrás-gazdálkodás 
Az európai adatvédelmi biztos tovább javítja a pénzügyi és emberi erőforrásokkal 
való gazdálkodás színvonalát a költségvetési struktúra megújítása, a megfelelő 
területekre (például a személyzet értékelésére) vonatkozó belső szabályok elfogadása, 
valamint a képzési politika kialakítása útján. 
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