
A 29-es Cikk szerinti Munkacsoport nyilatkozata a Schrems-ügy 
következményeiről 

 

 

A 29-es cikk szerinti Munkacsoport (Munkacsoport) 2016. február 2-3-i plenáris ülésén 
megvitatta, hogy az Európai Unió Bíróságának (Bíróság) Schrems-ügyben hozott ítélete 
mennyiben befolyásolja a nemzetközi adattovábbításokat. 

A Munkacsoport üdvözli, hogy a felek az „EU-USA Adatvédelmi Pajzsról” folytatott 
tárgyalásokat a Munkacsoport 2015. október 16-i nyilatkozatában megjelölt határidőn 
belül lezárták. Várja mindazonáltal a megállapodás szövegének megküldését, hogy 
megvizsgálja annak pontos tartalmát, jogi kötőerejét és azt, hogy az mennyire ad választ 
a Schrems ügyben a személyes adatok nemzetközi továbbítása tárgyában felvetett 
szélesebb körű aggályokra.  

A korábbi nyilatkozatához hűen a Munkacsoport az elmúlt hetekben megvizsgálta a 
többi, nemzetközi adattovábbításra szolgáló jogalap megfelelőségét a Bíróság ítéletének 
fényében. Ennek keretében sor került az Egyesült Államok nemzetbiztonsági célú 
adatgyűjtésére vonatkozó jogi keretek és gyakorlat vizsgálatára valamint arra, hogy ez 
mennyiben jelent az európai jog által garantált magánélet- és személyes adatok 
védelmének jogába történő indokolatlan beavatkozást. 

 

Annak érdekében, hogy tiszta és teljesen átfogó képet kapjon a jelenlegi helyzetről és annak a 
személyes adatoknak az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti továbbításaira 
gyakorolt hatására, a Munkacsoport több meghallgatást és egyeztetést folytatott amerikai és 
uniós tudományos szakértőkkel, üzletemberekkel, valamint magas rangú kormányzati 
tisztviselőkkel. 

 

A Munkacsoport a vizsgálatát az európai emberi jogi esetjog alapulvételével végezte el, amely 
négy alapvető garanciát követel meg a nemzetbiztonsági célú adatkezelések területén: 

 

A. Az adatkezelésnek világos, pontos és mindenki számára hozzáférhető szabályokon kell 
alapulnia: ez egyben azt is jelenti, hogy bárkinek, akit az adatkezelésről kielégítően 
tájékoztattak képesnek kell előrelátnia, hogy mi történik majd személyes adataival, ha 
azokat külföldre továbbítják; 

B. A szükségesség és arányosság követelményeinek az adatkezelés törvényes céljára 
tekintettel érvényesülniük kell: a személyek jogaiba való beavatkozásnak 
egyensúlyban kell állnia az adatgyűjtés és -kezelés törvényes céljával (általában a 
nemzet biztonságával); 

C. Egy hatékony és pártatlan független felügyeleti eljárást kell biztosítani: ezt végezheti 
bíróság, vagy más független szerv, mindenesetre rendelkeznie kell azzal a minimális 
jogkörrel, amely a szükséges ellenőrzések lefolytatását lehetővé teszi; 



D.  Az egyének hatékony védelmét biztosítani kell: mindenkinek biztosítania kell azon 
jogát, hogy megvédhesse jogait egy független szerv előtt. 

 

A Munkacsoport hangsúlyozza, hogy ezen négy garanciának minden esetben érvényesülnie 
kell, amikor személyes adatot továbbítanak az Európai Unióból az Egyesült Államokba, vagy 
más harmadik országba vagy azokat az Európai Unió tagállamai kezelik. 

 

Annak ellenére, hogy a Munkacsoport teljes egészében elismeri az Egyesült Államok 2014-
ben és 2015-ben tett erőfeszítéseit, amelyek a nem-ameirkai állampolgárok jogai védelmének 
javítását célozták, fenntartja korábbi aggályait arra nézve, hogy az Egyesült Államok 
jogszabályai tartalmazzák-e mind a négy garanciát különösen az adatkezelés célja és az 
adatalanyok számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozóan. 

 

Az Európai Bizottság által 2016. február 2-án az „EU-USA Adatvédelmi Pajzs” tárgyában 
tartott sajtótájékoztató nyomán a Munkacsoport készen áll, hogy megvizsgálja a tárgyalások 
eredményéként létrejött megállapodás tartalmát, különösen a négy garancia érvényesülése 
szempontjából. Külön figyelmet kell, hogy fordítson ebben arra, hogy az Egyesült Államok 
jogszabályaival szemben fennálló aggályok fenntartása az „EU-USA Adatvédelmi Pajzs” 
hatálybalépése esetén is indokolt-e. A Munkacsoport megvizsgálja majd azt is, hogy a 
megállapodás mennyire hoz majd jogi megoldást a többi, nemzetközi adattovábbításra 
szolgáló jogalap megfelelősége tárgyában. A Munkacsoport szintén megvizsgálja majd azt is, 
hogy a megállapodás rendelkezései mennyire tartják tiszteletben az adatvédelmi hatóságoknak 
a 95/46/EK Irányelv 28. cikkében foglalt jog- és hatáskörét. 

 

A Munkacsoport emlékeztet arra, hogy a Scherms ügyben született ítélet óta, az 
adattovábbítás nem mehet végbe az érvénytelenné nyilvánított Biztonságos Kikötő (Safe 
Harbor) döntés alapján. Az Európai Unió adatvédelmi hatóságai ezért a kapcsolódó ügyeket 
és panaszokat egyedileg vizsgálják minden esetben meg. 

 

A Munkacsoport felkéri az Európai Bizottságot arra, hogy az új megállapodással összefüggő 
valamennyi dokumentumot küldje meg részére 2016 február végéig. A Munkacsoport csak ezt 
követően kerül majd abba a helyzetbe, hogy az elkövetkezendő hetekben összehívandó 
rendkívüli plenáris ülésén véglegesítse az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításokra 
vonatkozó véleményét. Csak ezt követően tudja majd a Munkacsoport megállapítani azt, hogy 
olyan más jogalapok, mint az Általános Szerződési Feltételek (SCCs) vagy a Kötelező 
Vállalati Szabályok (BCRs) megfelelő jogalapul szolgálnak-e az Egyesült Államokba történő 
adattovábbításokhoz. Eddig az időpontig a Munkacsoport úgy ítéli meg, hogy a létező 
adattovábbítási mechanizmusok megfelelősége kielégítő. 


