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MELLÉKLETEK
a következőhöz:
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A
TANÁCSNAK
A korábbi harmadik pillérhez tartozó vívmányok adatvédelmi szabályokkal való
összehangolásának további lépései
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I. MELLÉKLET: A felülvizsgálat hatálya alá tartozó, de módosítást nem igénylő jogi
aktusok
Olyan jogi aktusok, amelyek nem tartalmaznak különös adatvédelmi szabályokat, és ezért
nem minősülnek szerzett jogok alapján figyelembe vett jogoknak, ami azt jelenti, hogy a
bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv már vonatkozik rájuk (7 jogi
aktus):
1.

A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról
és a tagállamok közötti átadási eljárásokról1;

2.

A Tanács 2003/577/IB kerethatározata (2003. július 22.) a vagyonnal vagy
bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai
Unióban történő végrehajtásáról2;

3.

A Tanács 2005/69/IB közös álláspontja (2005. január 24.) egyes adatoknak az
Interpollal történő cseréjéről3;

4.

A Tanács 2005/214/IB kerethatározata (2005. február 24.) a kölcsönös elismerés
elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról4;

5.

A Tanács 2006/783/IB kerethatározata (2006. október 6.) a kölcsönös elismerés elvének
a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról5;

6.

A Tanács 2008/947/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés
elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti
magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő
alkalmazásáról6;

7.

A Tanács 2008/909/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés
elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy
szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való
végrehajtása céljából történő alkalmazásáról7.

Olyan jogi aktusok, amelyek a 2008/977/IB tanácsi kerethatározatra hivatkoznak – amely a
bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv 59. cikkének (2) bekezdése
szerint azon irányelvre való hivatkozásként értelmezendő –, és amelyek nem tartalmaznak
különös adatvédelmi szabályokat (3 jogi aktus):
1. A Tanács 2009/829/IB kerethatározata (2009. október 23.) a kölcsönös elismerés elvének
az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti
intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról8;
2.
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A Tanács 2009/948/IB kerethatározata (2009. november 30.) a joghatóság gyakorlásával
kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és
rendezéséről9, és
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3.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2011/99/EU irányelve (2011. december 13.) az
európai védelmi határozatról10;
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Azok a jogi aktusok, amelyek módosításáról már folynak a tárgyalások (2 jogi aktus):
1. A Tanács 2008/633/IB határozata (2008. június 23.) a VIS‑ adatokhoz
terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és
kivizsgálása érdekében történő hozzáférést szabályozza,11 amelyet a 767/2008/EK
rendelet, a 810/2009/EK rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2016/399
rendelet, a(z) XX/2018 rendelet [interoperabilitási rendelet], valamint a 2004/512/EK
határozat módosításáról és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat 12 hatályon kívül kíván
helyezni;
2. Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy
harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős
tagállam
meghatározására
vonatkozó
feltételek
és
eljárási
szabályok
megállapításáról13; ezt a [az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan
személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási
szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása
érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó
harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló
Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által
az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről
(átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat14 hatályon
kívül kívánja helyezni.
Olyan nemzetközi megállapodások, amelyek kizárólag a tagállamokat vagy a schengeni
államokat kötelezik, amelyek kötelesek átültetni a bűnüldözésben érvényesítendő
adatvédelemről szóló irányelvet a nemzeti jogrendjükbe, és amelyek esetében az illetékes
hatóságok által az ilyen megállapodások alapján bűnüldözési célból végzett személyesadatkezelés a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelvet átültető nemzeti
jogszabályok hatálya alá tartozik (3 jogi aktus):
1. Egyezmény az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrehozott, a
vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről (II.
Nápolyi Egyezmény)15;
2. A Tanács jogi aktusa (2000. május 29.) az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös
bűnügyi jogsegélyegyezménynek az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke szerinti
létrehozásáról16;
3. Megállapodás az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság
között, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000.
május 29-i egyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos
rendelkezéseinek alkalmazásáról17.
Kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás az EU és az USA között:
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1. Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös
jogsegélyről18.
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II. MELLÉKLET: Módosítást igénylő jogi aktusok
1. A Tanács 2002/465/IB kerethatározata (2002. június 13.) a közös
nyomozócsoportokról19.
2. A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista
bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről20;
3. A Tanács 2006/960/IB kerethatározata (2006. december 18.) az Európai Unió
tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív
információ cseréjének leegyszerűsítéséről21;
4. A Tanács 2007/845/IB határozata (2007. december 6.) a tagállamok vagyonvisszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a
bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való
együttműködésről kötelezi a tagállamokat a vagyon-visszaszerzési hivatal létrehozására,
és rendelkezik a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti adatcsere
keretéről22;
5. A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a
határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttműködés megerősítéséről23, és a Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június
23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre
irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB
határozat végrehajtásáról24;
6. A Tanács 2009/917/IB határozata (2009. november 30.) az információs technológia
vámügyi alkalmazásáról25;
7. Megállapodás az Európai Unió és Japán között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről26;
8. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a
büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról27;
9. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/413 irányelve (2015. március 11.) a
közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről28;
10. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) az utasnyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása
érdekében történő felhasználásáról29.
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