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Előző dok. sz.: 13970/2/11 REV2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95
Tárgy: A Tanács 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 

hatóságai közötti, az információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről („svéd kerethatározat”)
– A kerethatározatnak való megfelelés értékelése a 11. cikk (2) bekezdése 

értelmében
– Jelentés

1. Az információcserével foglalkozó és adatvédelmi munkacsoport (DAPIX) a 2011. szeptember 

22-i ülésén megvitatta és elviekben jóváhagyta azt a jelentéstervezetet, amely értékeli, hogy a 

tagállamok milyen mértékben felelnek meg a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat 

rendelkezéseinek. A jelentéssel kapcsolatban az ülést követően az elnökséghez benyújtott 

további észrevételeket a 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 

298 ENFOCUSTOM 95 dokumentum tartalmazza. Az elnökség felkérte a tagállamokat, hogy 

2011. október 14-ig hagyják jóvá az újabb módosításokat. A tagállamok részéről ellenvetés 

nem érkezett.

2. Következésképpen felkérjük a Coreper-t, hogy nyújtsa be az e feljegyzés mellékletében 

szereplő jelentéstervezetet a Tanácsnak, és javasolja annak „A” napirendi pontként való 

elfogadását.
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MELLÉKLET

A Tanács 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai 

közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről

– A kerethatározatnak való megfelelés értékelése a 11. cikk (2) bekezdése értelmében

– Jelentés

1. Bevezetés

A 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározat1 célja, hogy biztosítsa bizonyos, a 

bűnüldöző hatóságok számára létfontosságú információk Unión belüli gyors cseréjét. Ezzel 

egyidejűleg a tagállamoknak közös érdeke, hogy törekedjenek a megfelelő egyensúly kialakítására a 

gyors és hatékony bűnüldözési együttműködés, valamint az adatvédelemre, az alapvető 

szabadságokra, az emberi jogokra és az egyéni szabadságjogokra vonatkozóegyezményes elvek és 

szabályok betartása között.

A 2006/960/IB kerethatározat 11. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a tagállamoknak 2008. 

december 19-ig meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megfeleljenek 

a kerethatározat rendelkezéseinek.

A 11. cikk (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Bizottság 2010. december 19-ig jelentést nyújt 

be a Tanácsnak a kerethatározat működéséről. Ezt követően a Tanács feladata, hogy megvizsgálja, 

hogy a tagállamok milyen mértékben felelnek meg a kerethatározat rendelkezéseinek. A Tanácsnak 

ezt a vizsgálatot 2011. december 19-ig el kell végeznie.

2. A jogszabály célja és hatálya

A svéd kerethatározat a hozzáférhetőség elvét érvényesíti. A tagállamoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy a határokon átnyúló információcsere feltételei ne legyenek szigorúbbak a nemzeti 

szinten érvényben lévő feltételeknél, még akkor sem, ha az információ szolgáltatásához igazságügyi 

hatóság általi előzetes hozzájárulásra vagy engedélyre van szükség, mely esetben az illetékes 

hatóságnak a határozat meghozatala során ugyanazokat a szabályokat kell alkalmaznia, mint egy 

tisztán belföldi ügy esetében.

  
1 A Tanács 2006. december 18-i 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak 

bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89. o., helyesbítő jegyzőkönyvvel helyesbítve: 
HL L 75., 2007.3.15., 26. o.).
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A kerethatározat széles jogi alapot biztosít ahhoz, hogy a tagállamok nyomozás vagy bűnüldözési 

operatív műveletek végrehajtása céljából információkat cseréljenek, és ezzel lehetővé teszi a 

nemzeti bűnüldöző hatóságok számára, hogy hatékonyan és gyorsan cseréljék ki egymás között az 

információkat és a bűnüldözési operatív információkat. A kerethatározat megállapítja a közös 

eljárási szabályokat, a határidőket és az elutasítás indokait, továbbá az információcserét szolgáló 

egységes formanyomtatványokat kínál.

A kerethatározat értelmében „információ és/vagy bűnüldözési operatív információ” alatt

– bűnüldöző hatóságoknál meglévő információk vagy adatok, valamint

– közigazgatási szerveknél vagy magánszerveknél meglévő, és a bűnüldöző hatóságok számára 

kényszerítő intézkedések megtétele nélkül hozzáférhető információk vagy adatok értendők.

3. A végrehajtás gyakorlati szempontjai

A kerethatározat végrehajtásához és alkalmazásához iránymutatás2 készült. Az iránymutatás 

mellékletei nemzeti tájékoztatókat tartalmaznak (tagállamonként egyet), és felsorolják az illetékes 

bűnüldöző hatóságokat, a sürgős esetben megkeresendő kapcsolattartó pontok elérhetőségeit, 

valamint a továbbra is fennálló kétoldalú és más megállapodásokat. Az iránymutatásnak ezen kívül 

része még egy (nem kötelező) formanyomtatvány, amely információ és bűnüldözési operatív 

információ kéréséhez használható.

Mivel e kategóriák tartalma a nemzeti jogszabályoktól függ, némi gyakorlati útmutatást nyújtanak 

az iránymutatás III. mellékletében foglalt nemzeti tájékoztatók. E listák – amelyek nem kimerítő 

jellegűek – meghatározzák a kerethatározat keretében rendelkezésre álló információtípusokat.

A kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében az információnak és a bűnüldözési operatív 

információnak a kerethatározat szabályainak alkalmazásával történő cseréje a nemzetközi 

bűnüldözési együttműködés bármilyen meglévő csatornáján keresztül történhet.

  
2 Iránymutatás a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásához. Lásd a 9512/1/10 REV 1 

DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1 
dokumentumot.
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Ennek ellenére célszerűnek tűnt összeállítani egy, a sürgős esetben megkeresendő kapcsolattartók 

elérhetőségeit tartalmazó listát (ez az iránymutatás V. mellékletében szerepel).

A 2006/960/IB kerethatározat nem határozza meg a sürgősség fogalmát, ezért a tagállamok a 4. cikk 

(1) bekezdését illetően egy ésszerű megközelítésben egyeztek meg annak érdekében, hogy a 

sürgősség fogalmát korlátozott módon értelmezzék. Az, hogy egy megkeresés sürgős-e, eseti alapon 

kerül elbírálásra, az iránymutatás pedig útmutatást kínál annak meghatározására, hogy mely 

körülmények tekinthetők „sürgősnek”.

Az információkat és a bűnüldözési operatív információkat meg kell osztani az Europollal és az 

Eurojusttal is, amennyiben a cserélt információ a hatáskörükbe tartozó bűncselekménnyel vagy 

bűnözői tevékenységgel kapcsolatos. Az Europollal való együttműködésben a svéd 

kerethatározathoz kapcsolódó formanyomtatványokban említett felhasználási feltételektől eltérő, 

külön adatkezelési kódokat használnak. Az Europol adatkezelési kódjait a SIENA használatakor és 

az Europol Információs Rendszerbe való adatbevitelkor lehet alkalmazni. Az Europol által kézhez 

kapott információk és bűnüldözési operatív információk az Europol külön adatkezelési kódjai 

szerint kerülnek feldolgozásra, a nyomtatvány küldője által meghatározott felhasználási feltételek 

betartásával.

4. A svéd kerethatározat működéséről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum

A 2006/960/IB kerethatározat 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a 

Bizottság 2011. május 13-án bizottsági szolgálati munkadokumentum formájában jelentést nyújtott 

be3. A bizottsági dokumentum a svéd kerethatározat 2008 decembere és 2010 decembere közötti 

működésével foglalkozik elsősorban.

2010. december 31-ig a tagállamok közel kétharmada átültette nemzeti jogába a kerethatározatot.

Azok a tagállamok, akik nem tartották be az átültetésre kiírt határidőt, fő okként a hosszadalmas 

parlamenti eljárást nevezték meg. A tagállamok megfeleltek a kétoldalú/többoldalú együttműködési 

megállapodásokról és a nemzeti kapcsolattartó pontokról való értesítésre, valamint az illetékes 

hatóságokról szóló, a kerethatározat 2. cikkének a) pontja szerinti nyilatkozatra vonatkozó 

rendelkezéseknek.

  
3 Lásd a 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50 dokumentumot.
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A tagállamok többsége úgy nyilatkozott, hogy információk kéréséhez nem támaszkodik rendszeres 

alapon a kerethatározatra. A kerethatározathoz csatolt, információkérésre és -továbbításra szolgáló 

formanyomtatványokat a tagállamok általában nem használják, mivel az eljárás szerintük bonyolult 

és nehézkes. A sürgősségi eljárásokkal kapcsolatos információk ugyanakkor alátámasztották, hogy 

a tagállamok alkalmazták a kerethatározat alapjául szolgáló elveket.

A bizottsági dokumentum megállapítja, hogy a kerethatározat adta lehetőségek még nincsenek teljes 

mértékben kiaknázva. Növelhetné a kerethatározat jelentőségét azonban a prümi határozatok

keretében való további információcsere, valamint az információkezelési stratégia (IMS) 

interoperabilitási koordinációs projektje (UMF II).

5. A megfelelés értékelése

A kimondottan a kerethatározat keretében történő bűnüldözési információcserét illetően csak 

kevés megbízható számszerű adat áll rendelkezésre, mivel még nem minden tagállam hajtotta végre 

a kerethatározatot. Éppen ezért ez a jelentés nem tud átfogó képet adni a svéd kerethatározat 

működéséről.

Másrészről viszont az a tény, hogy a tagállamok – különösen a sürgősségi eljárás vonatkozásában –

alkalmazzák a kerethatározat alapjául szolgáló elveket, arra enged következtetni, hogy a 

kerethatározat nagyobb mértékben érte el célját, mint azt a statisztikák mutatják.

A tagállamok általában véve megerősítették a Bizottság azon megállapítását, miszerint a 

kerethatározat adta lehetőségek még nincsenek teljes mértékben kiaknázva. Az elnökség ezért 

felkérte a tagállamokat, hogy annak értékelése során, hogy milyen mértékben felelnek meg a 

kerethatározat rendelkezéseinek, az alábbi három fő kérdést tartsák szem előtt:
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a) A svéd kerethatározat eléri-e célját, azaz megkönnyíti-e a bűnüldöző hatóságok közötti, 

határokon átnyúló információcserét?

A kerethatározat által a határokon átnyúló információcserét illetően előírt általános szabályok 

a legtöbb tagállam esetében már érvényben voltak. Ennek megfelelően a tagállamok szerint az 

eljárás nem javult jelentős mértékben. Bizonyos technikai szempontokból az A és a B 

formanyomtatvány információtovábbításra és -kérésre kért használatát a tagállamok nehézkesnek 

találják, amely csak bonyolítja az információcserét. A tagállamok többsége az üzenetek szabadon 

választott szöveges formában való cseréjét részesíti előnyben.

Mindettől függetlenül ugyanakkor kijelenthető, hogy a tagállamok nem alkalmaznak szigorúbb 

feltételeket a határokon átnyúló információcserét illetően, mint azt a nemzeti szinten való 

információcsere esetében teszik.

b) Az adminisztratív terhek befolyásolják-e a kerethatározatnak való megfelelést?

Az előírt határidőket a tagállamok általánosságban hasznosnak tekintik, főként azokban az 

esetekben, amikor sürgős megkeresésekről van szó, és az érvényben lévő eljárások révén azokra 

legkésőbb nyolc órán belül válaszolni lehet. A tagállamok szerint nem jelent adminisztratív terhet 

annak megindokolása, hogy adott határidőn belül az illetékes hatóság miért nem tudott választ adni 

egy megkeresésre.

Mindazonáltal azokban az esetekben, amelyekben az információknak vagy bűnüldözési operatív 

információknak az Europollal és az Eurojusttal való megosztását nem tekintették valóban 

szükségesnek, a tagállamok úgy vélték, hogy az információ megosztása a feladatok felesleges 

megkettőzését jelentette, amennyiben az információcsere az Europol esetében nem a SIENA-n 

keresztül, az Eurojust esetében pedig hozzáadott érték nélkül történt.

c) A svéd kerethatározat esetében sor kerül-e az információk és bűnüldözési operatív 

információk spontánabb cseréjére?

A tagállamok a spontán információcserét rendkívül fontosnak tekintik a határokon átnyúló 

rendőrségi együttműködés szempontjából. A kerethatározat egyedi szabályai rugalmasak, és 

lehetővé teszik az információk spontán, határokon átnyúló cseréjét, amennyiben az elősegíti a 

bűncselekmények európai elfogatóparancs szerinti felderítését, megelőzését vagy kivizsgálását. Az 

üzenetváltásra a meglévő csatornákon keresztül kerül sor, de a tagállamok csak ritkán említik meg, 

hogy az információcsere kifejezetten a kerethatározat alapján történt.
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6. Következtetések

A tagállamok megállapításai szerint a svéd kerethatározat adta lehetőségek még nincsenek 

teljes mértékben kiaknázva. A kerethatározatban rejlő potenciál teljes kihasználása elérhető 

egyrészt a teljes körű végrehajtással és a formanyomtatványok további egyszerűsítésével, emellett a 

strukturált információcsere többek között olyan eszközökön keresztüli kialakításával, mint az 

egységes üzenetforma (Universal Messaging Format, UMF), valamint a SIENA – mint az 

információcseréhez előnyben részesített csatorna – középpontba állításával.

A tagállamok továbbá szervezési szempontból javasolták, hogy szorgalmazzák az egyetlen 

kapcsolattartó pontra vonatkozó rendelkezések végrehajtását, operatív szinten pedig növeljék a 

tudatosságot a határokon átnyúló, bűnüldözési célokat szolgáló információcsere lehetőségeivel és 

szabályaival kapcsolatban.

________________________


