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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megismétli, hogy noha a felhőalapú számítástechnika lehetőségeket és előnyöket hordoz 
magában az üzleti élet, a polgárok és a közszektor számára, valamint a 
környezetvédelemmel kapcsolatban – különösen költségcsökkentési szempontból –, 
ugyanakkor jelentős kockázatokat és kihívásokat is jelent, főként az alapvető jogok 
(ideértve a magánélet védelmét és az adatvédelmet is) és a meghibásodások egyre 
szétterjedtebb következményei miatt, amelyeket okozhat működési zavar, helytelen 
használat, bűncselekmény vagy egy másik ország ellenséges fellépése is;

2. véleménye szerint a biztonságos internet-hozzáférés minden egyes polgár alapvető jogai 
közé tartozik, és e tekintetben a „felhőalapú” számítástechnika továbbra is jelentős 
szerephez jut majd; ezért újfent felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy egyhangúlag 
ismerjék el a digitális szabadságokat alapvető jogokként és az egyetemes emberi jogok 
biztosításának elválaszthatatlan előfeltételeiként;

3. megismétli, hogy általában véve a „felhőalapú” számítástechnika tekintetében az 
adatvédelem szintje nem lehet alacsonyabb más adatfeldolgozási környezetek 
követelményeihez viszonyítva;

4. hangsúlyozza, hogy ma már az uniós adatvédelmi jogszabályok – mivel a technológia 
szempontjából semlegesek – maradéktalanul vonatkoznak az Unióban nyújtott felhőalapú 
szolgáltatásokra, és ezért teljes mértékben tiszteletben kell ezeket tartani; hangsúlyozza, 
hogy figyelembe kell venni a felhőalapú számítástechnikával foglalkozó, a 95/46/EK 
irányelv 29. cikkének megfelelőn felállított munkacsoport (WP29)1 véleményét, mivel az 
világos útmutatásokat tartalmaz az uniós adatvédelmi jogszabályok és elvek felhőalapú 
szolgáltatásokra történő alkalmazására vonatkozóan, többek között foglalkozik az 
adatkezelő és az adatfeldolgozó, a célhoz kötöttség és az arányosság, az adatintegritás és 
az adatbiztonság fogalmával, az alvállalkozók igénybevételével, a felelősség 
megosztásával, az adatsérelmekkel és a nemzetközi átadással; hangsúlyozza, hogy az 
adatvédelem uniós jogi keretének folyamatban levő felülvizsgálata során – támaszkodva 
az európai adatvédelmi biztos és a WP29 további útmutatásaira – ki kell küszöbölni a 
felhőalapú számítástechnikát érintő valamennyi védelmi hiányosságot; véleménye szerint 
nem minden érzékeny adat személyes adat, és ezért sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatokat iránymutatásokra a nem személyes érzékeny adatok felhőalapú környezetben 
való védelmére vonatkozóan, különösen a kormányzati adatok és – például – a bankoktól, 
biztosítótársaságoktól, nyugdíjalapoktól, oktatási intézményektől és kórházaktól származó 
adatok tekintetében;

5. megismétli, hogy amennyiben a felhőalapú szolgáltatás nyújtója az adatokat a 
szolgáltatási megállapodásban rögzített céltól eltérő célra használja fel, vagy ezeket a 

                                               
1 5/2012. sz. vélemény (WP196): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/index_en.htm#h2-1
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szerződés kikötéseivel ellentétes módon adja tovább vagy használja fel, adatkezelőnek 
minősül és felelősséggel tartozik az elkövetett szabálysértésekért és szabályszegésekért;

6. hangsúlyozza, hogy a felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell – egyértelmű és átlátható módon – a felek kötelességeit és jogait a 
felhőalapú szolgáltatásokat nyújtók adatfeldolgozó tevékenysége tekintetében; a 
szerződésben foglalt kikötések nem sérthetik az uniós adatvédelmi jogszabályok által 
biztosított biztosítékokat, jogokat és védettséget; sürgeti a Bizottságot, hogy a felhőalapú 
szolgáltatások esetében használatos feltételekkel kapcsolatban nyújtson be javaslatokat a 
felhőalapú szolgáltatásokat nyújtók és fogyasztóik közötti egyensúly visszaállítása 
érdekében, beleértve az alábbiakat:

– a szolgáltatások egyoldalú megszüntetése és az adatok törlése elleni védelem;

– ésszerű lehetőség biztosítása a fogyasztó számára ahhoz, hogy a szolgáltatás 
megszüntetése és/vagy adattörlés esetében visszanyerhesse tárolt adatait;

– egyértelmű iránymutatások a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtók számára a 
fogyasztók más szolgáltatások felé való akadálytalan migrációjának elősegítése 
érdekében;

7. rámutat, hogy a felhőalapú szolgáltatás nyújtójának szerepét a jelenlegi uniós jogi 
szabályozás szerint eseti alapon kell meghatározni, mivel a szolgáltatásnyújtók 
adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek; kéri, hogy kerüljön sor a valamennyi 
felhasználóra vonatkozó feltételek javítására a legjobb nemzetközi gyakorlatok alapján 
kidolgozott szerződésminták összeállítása, valamint annak pontosítása révén, hogy a 
szolgáltatás nyújtója az Unióban hol és milyen jogszabályok alapján tárolja az adatokat;

8. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani azokra a helyzetekre, amelyekben a 
fogyasztó és a felhőalapú szolgáltatás nyújtója közötti szerződéses helyzet 
egyenlőtlensége folytán a fogyasztó arra kényszerül, hogy olyan sztenderd 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket, illetve szerződést írjon alá, amelyben 
a szolgáltatás nyújtója határozza meg a feldolgozás céljait, feltételeit és módjait1; 
hangsúlyozza, hogy ezekben a helyzetekben a felhőalapú szolgáltatás nyújtóját 
„adatkezelőnek” kell tekinteni, aki a fogyasztóval együtt tartozik felelősséggel;

9. hangsúlyozza, hogy a felhőalapú szolgáltatások hatóságok – ideértve a bűnüldöző 
hatóságokat és az uniós intézményeket is – általi felhasználása során különös óvatossággal 
kell eljárni és szükség van a tagállamok közötti koordinációra; megismétli, hogy 
garantálni kell az adatok sérthetetlenségét és biztonságát, a jogosulatlan hozzáférést pedig 
– akár külföldi kormányok vagy azok felderítő szervei részéről is – meg kell akadályozni, 
amennyiben uniós vagy tagállami jogalap nélkül kerül rá sor; hangsúlyozza, hogy a 
fentiek érvényesítendők egyes olyan fontos nem kormányzati szolgáltatók által végzett 
feldolgozó tevékenységek – különösen bizonyos típusú személyes adatok feldolgozása –

                                               
1 Különösen a felhőalapú szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók és kkv-k esetében.
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esetében is, mint bankok, biztosítótársaságok, nyugdíjalapok, oktatási intézmények és 
kórházak; sürgeti a Bizottságot, hogy javasoljon iránymutatásokat e szervezetek számára, 
melyek alapján eljárhatnak adataik felhőalapú szolgáltatások révén történő feldolgozása, 
továbbítása vagy tárolása során, beleértve nyílt szabványok elfogadását az eladótól való 
függőség megelőzése érdekében, továbbá a nyílt forráskódú szoftverek előnyben 
részesítését az igénybe vett szolgáltatások átláthatóságának és elszámoltathatóságának
erősítése céljából; hangsúlyozza továbbá, hogy a fentebb említett tényezők kivétel nélkül 
különös fontosságra tesznek szert akkor, amikor az adatok továbbítása különböző 
joghatóságok között történik; ezért úgy vélekedik, hogy a közhatóságoknak, valamint a
nem kormányzati szervezeteknek és a magánszektornak is érzékeny adatok és információk 
feldolgozása során lehetőleg európai uniós felhőalapú szolgáltatásokat kell igénybe 
venniük mindaddig, amíg nem vezetnek be olyan megfelelő nemzetközi adatvédelmi 
szabályokat, amelyek garantálják a szervezetek birtokában levő érzékeny adatok és 
adatbázisok biztonságát;

10. hangot ad súlyos aggodalmának az USA Nemzetbiztonsági Ügynöksége által működtetett 
kémprogramok, illetve több tagállamban a hírszerző szervek hasonló programjainak  
legutóbbi lelepleződése miatt, hiszen ha a jelenleg rendelkezésre álló információk 
megerősítést nyernek, az Unió polgárai és lakosai tekintetében megvalósulhat a 
magánélethez és az adatvédelemhez való alapvető jog, valamint a magán- és családi 
élethez való jog, a közlések titkosságának, az ártatlanság vélelmének, a 
véleménynyilvánítás szabadságának, a tájékoztatás szabadságának és a vállalkozás 
szabadságának a sérelme;

11. ismételten hangot ad mély aggodalmának a felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozó 
megállapodások alapján, harmadik ország jogszabályai szerint működő vagy harmadik 
országban telepített tárolószervereket működtető, felhőalapú szolgáltatást nyújtók által a 
feldolgozott uniós személyes adatok és információk harmadik állam hatóságainak való 
kötelező közvetlen kiszolgáltatása, továbbá a harmadik országok bűnüldöző szervei és 
hírszerző szolgálatai által feldolgozott személyes adatokhoz és információkhoz való 
közvetlen távoli hozzáférés miatt;

12. sajnálja, hogy ez a hozzáférés általában harmadik országbeli hatóságok közvetlen 
jogalkalmazása révén valósul meg, a jogi együttműködés számára kidolgozott nemzetközi 
eszközök – például a kölcsönös jogsegély vagy az igazságügyi együttműködés más formái 
– igénybevételének mellőzésével;

13. hangsúlyozza, hogy ez a gyakorlat kérdéseket vet fel a nem uniós felhőalapú és online 
szolgáltatásokat nyújtókba vetett bizalom, valamint azon harmadik országok tekintetében, 
amelyek nem veszik igénybe a jogi és igazságügyi együttműködés nemzetközi eszközeit;

14. elvárja, hogy a Bizottság és a Tanács meghozza a szükséges intézkedéseket a helyzet 
megoldása érdekében, biztosítva az uniós polgárok alapvető jogainak védelmét;

15. megismétli, hogy az EU-ban szolgáltatásokat nyújtó valamennyi vállalat köteles kivétel 
nélkül eleget tenni az uniós jogszabályoknak, és felelősséget kell vállalnia valamennyi 
elkövetett jogsértésért;

16. hangsúlyozza, hogy a harmadik országok joghatósága alá tartozó felhőalapú 
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szolgáltatásoknak az uniós felhasználók figyelmét egyértelműen és szembetűnően fel kell 
hívniuk arra a lehetőségre, hogy a feldolgozott személyes adatokat harmadik országok 
felderítő és bűnüldöző hatóságai titkos utasítások vagy felszólítások alapján 
megvizsgálhatják, majd ezt követően adott esetben a személyes adatok feldolgozásához 
kérniük kell az érintett kifejezett beleegyezését;

17. sürgeti a Bizottságot, hogy a személyes adatok feldolgozását is érintő nemzetközi 
megállapodások tárgyalásakor fordítson külön figyelmet azokra a kockázatokra és 
veszélyekre, amelyeket a felhőalapú számítástechnika jelent az alapvető jogok és 
különösen – bár nem kizárólagosan – a magánélethez és a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog tekintetében, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke 
rögzít; ezenkívül sürgeti a Bizottságot, hogy szenteljen figyelmet a tárgyalópartner 
felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások révén feldolgozott személyes adatokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó hazai szabályozásának, különösen annak a követelménynek, hogy 
a bűnüldöző és felderítő hatóságok csak a megfelelő jogi eljárás maradéktalan betartásával 
és egyértelmű jogalapra alapozva kaphassanak hozzáférést, továbbá annak a 
követelménynek, hogy szükséges pontosan meghatározni a hozzáférés pontos feltételeit, a 
hozzáférés engedélyezésének célját, az adatok átadása során érvényesülő biztonsági 
intézkedéseket, a személyek jogait, valamint a felügyeletre és a tényleges jogorvoslatra 
vonatkozó szabályokat;

18. hangot ad mély aggodalmának az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló 
egyezményével foglalkozó bizottság munkájával kapcsolatban, melynek célja 
iránymutatások kidolgozása a 2001. november 23-i, a számítógépes bűnözésről szóló 
egyezménye 32. cikkének – „A tárolt adatokhoz való hozzáférés határokra tekintet nélkül, 
hozzájárulás vagy a nyilvánosság számára való hozzáférhetőség esetén”1 – értelmezésére 
vonatkozóan, megkönnyítendő az Egyezmény „tényleges alkalmazását és megvalósítását 
[…] a jogi, politikai és technikai fejlemények” fényében; felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – az Európa Tanács miniszteri bizottsága általi közelgő megfontolás 
érdekében – gondoskodjanak a számítógépes bűnözésről szóló egyezmény 32. cikke 
rendelkezésének az alapvető jogokkal – köztük az adatvédelemmel és különösen a 
személyes adatok határokon átívelő áramlására vonatkozó rendelkezésekkel – való 
összeférhetőségéről és tagállamokbeli értelmezéséről, az EU Alapjogi Chartájában 
foglaltaknak, az EU adatvédelmi joganyagának, az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének, valamint az Európa Tanácsnak az egyének személyes adatok gépi 
feldolgozása során való védelméről szóló egyezményének („108. számú egyezmény”) 
megfelelően, melyek kötelező jogi erővel bírnak a tagállamokban; felkéri a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy határozottan utasítsák el az e jogokat veszélyeztető valamennyi 
intézkedést; aggodalommal tölti el, hogy amennyiben sor kerül egy ilyen kiegészítő 
jegyzőkönyv elfogadására, annak végrehajtása azt eredményezheti, hogy a bűnüldöző 
hatóságok távolról korlátlanul hozzáférhetnek a más joghatóságok területén található 
szerverekhez és számítógépes rendszerekhez, anélkül hogy igénybe kellene venniük a 
kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásokat vagy az igazságügyi együttműködés más, 
az egyének alapvető jogainak – köztük az adatok védelméhez és a megfelelő eljáráshoz 
való jog – garantálása céljából létrehozott eszközeit;

                                               
1 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T 
CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
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19. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell szentelni a kis- és közepes vállalkozásoknak, 
amelyek növekvő mértékben veszik igénybe a „felhőalapú” számítástechnikai 
technológiát személyes adatok feldolgozása céljából, és amelyek nem mindig 
rendelkeznek forrásokkal vagy szakértelemmel a biztonsági kihívások megfelelő 
kezeléséhez;

20. hangsúlyozza, hogy az adatkezelői és az adatfeldolgozói minősítésnek megfelelően 
tükröződnie kell az általa a feldolgozáshoz használt eszközök fölött gyakorolt ellenőrzés 
tényleges szintjében, a felhőalapú számítástechnikával feldolgozott személyes adatok 
védelmét érintő felelősség egyértelmű megosztása érdekében;

21. hangsúlyozza a digitális műveltség fontosságát valamennyi polgár számára, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy dolgozzák ki – a „felhőalapú” szolgáltatásokra is kiterjedő –
biztonságos internethasználat előmozdításának módjait;

22. hangsúlyozza, hogy az európai adatvédelmi jogszabályokban lefektetett elveket –
méltányosság, jogszerűség, célhoz kötöttség, arányosság, pontosság és korlátozott idejű 
adatmegőrzés – maradéktalanul figyelembe kell venni a felhőalapú szolgáltatások nyújtói 
által végzett személyesadat-feldolgozás során;

23. hangsúlyozza a hatékony, arányos és elrettentő adminisztratív szankciók kivethetőségének 
fontosságát, amennyiben a „felhőalapú” számítástechnikai szolgáltatások nem teljesítik az 
EU adatvédelmi előírásait;

24. hangsúlyozza, hogy – az alkalmazható legmegfelelőbb védzáradékok meghatározása 
érdekében – az egyes felhőalapú szolgáltatások esetében az adatvédelem hatását eseti 
alapon kell értékelni;

25. hangsúlyozza, hogy az európai felhőalapú szolgáltatásnyújtóknak mindig az uniós 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kell működniük, még akkor is, ha azok 
ellentmondásba kerülnek egy harmadik országbeli ügyfél vagy adatkezelő által adott 
utasításokkal, vagy ha az érintettek (kizárólag) harmadik ország jogalanyai;

26. hangsúlyozza, hogy a felhőalapú számítástechnika támasztotta kihívásokat – különösen a 
kormányzati felderítési célú ellenőrzés és a szükséges védzáradékok kérdését –
nemzetközi szinten kell megoldani;

27. hangsúlyozza, hogy a harmadik ország felderítő hatóságai által ellenőrzött uniós polgárok 
részére – legalább – ugyanazon védzáradékokat és jogorvoslatokat kell biztosítani, mint 
amelyeket az érintett harmadik ország polgárai élveznek;

28. sajnálatát fejezi ki a közleményben alkalmazott bizottsági megközelítés miatt, mivel az 
nem tesz említést a felhőalapú számítástechnika támasztotta kockázatokról és 
kihívásokról, és sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki holisztikusabb közleményt a 
felhőalapú számítástechnikával kapcsolatban, figyelembe véve valamennyi érdekelt 
érdekeit, és – az alapvető jogok védelmére és az adatvédelmi követelményekre való 
szokásos hivatkozás mellett – foglalja bele legalább a következőket:

– iránymutatások az EU alapvető jogainak és az adatvédelmi kötelezettségeknek való 
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maradéktalan megfelelés garantálása céljából;

– korlátozó feltételek a bűnüldöző szervek felhőben tárolt adatokhoz való hozzáférése 
vagy ezen adatok el nem érhetősége tekintetében is, összhangban az EU Alapjogi 
Chartájával és az uniós jogszabályokkal;

– védzáradékok a külföldi és hazai szervezetek jogellenes hozzáférésének 
megakadályozására, például a közbeszerzési előírások módosításával és a 
2271/961/EK tanácsi rendelet1 alkalmazásával azon külföldi jogszabályok 
ellensúlyozására, amelyek következtében tömegesen áramolhatnak ki illegálisan az 
Unió polgárainak és lakosainak felhőben tárolt adatai;

– javaslatok a hálózatsemlegesség és a szolgáltatósemlegesség garantálása céljából, az 
egyes felhőalapú szolgáltatók üzleti érdekből történő megkülönböztetésének 
megelőzése érdekében;

– javaslatok annak garantálása céljából, hogy a jogellenes tartalmak elleni fellépések 
nem fogják gátolni a jogszerű tartalmakhoz való hozzáférést;

– javaslatok a személyes adatok „átadása” fogalmának meghatározására és arra 
vonatkozóan, hogy miképpen lehet a sztenderd szerződésekben foglalt feltételeket a 
felhőalapú környezethez alkalmazni, mivel a „felhőalapú” számítástechnika gyakran 
tömeges adatáramlással jár a felhőalapú szolgáltatást igénybe vevő ügyfél és a 
szolgáltató szerverei és adattároló központjai között, számos különböző fél 
részvételével és az uniós és Unión kívüli országok határait átlépve;

– intézkedések a felhőalapú szolgáltatások piacán a szolgáltatásnyújtók és a 
szolgáltatások legtöbb igénybevevője között fennálló egyensúlyhiány kezelésére;

– intézkedések az arra vonatkozó kutatások támogatására, hogy a jelenlegi uniós jogi 
keretek és nemzetközi megállapodások mennyiben alkalmasak a felhőalapú 
számítástechnikai szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes forgatókönyvek kezelésére, 
felmérve a felhőalapú számítástechnika mind gazdasági, mind környezeti hatásait, 
mivel e területre vonatkozóan egyelőre csak kisszámú vizsgálatot végeztek.

                                               
1 A Tanács 1996. november 22-i 2271/96/EK rendelete harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az 
ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések 
elleni védelemről (HL L 309., 1996.11.29., 1–6. o.; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:EN:HTML) 
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