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JAVASLATOK

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

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a továbbiakban: „a Charta”),

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet)1,

– tekintettel a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a bűnüldözésben érvényesítendő 
adatvédelemről szóló irányelv)2,

– tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)3,

– tekintettel a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről 
szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1807 európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre (a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv)5,

A. mivel a Charta 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 16. cikkének (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a rá vonatkozó 
személyes adatok védelméhez;

B. mivel a Charta szerint mindenkit megillet a véleménynyilvánítás szabadsága, amely 
magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék 
megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 
beavatkozhatna, országhatárokra való tekintet nélkül;

Az adatkormányzás általános elvei

1. felhívja a Bizottságot, hogy adatstratégiáját azon elvekre alapozza, hogy jóllétet kell 

1 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
2 HL L 119., 2016.5.4., 89. o.
3 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
4 HL L 303., 2018.11.28., 59. o.
5 HL L 172., 2019.6.26., 56. o.
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biztosítania a polgárok számára, lehetővé kell tennie a számukra, hogy érdemben 
rendelkezhessenek az általuk előállított vagy rájuk vonatkozó adatokról, az egyének 
érdekeit és jogait helyezve a politikai környezet középpontjába, különös tekintettel az 
emberi méltóság és integritás tiszteletben tartására, valamint magánéletük és személyes 
adataik védelmére; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy az európai adatkormányzási és -
hozzáférési struktúrákat rendkívüli körültekintéssel alakítsa ki; kéri, hogy az Európai 
Adatinnovációs Testület az ipar, a nem kormányzati szervezetek, a fogyasztói csoportok 
és a tudományos élet egyenlő számú képviselőjéből álljon;

2. hangsúlyozza – különösen az adatáramlásokkal összefüggésben –, hogy a személyes 
adatok más joghatóságok részére történő továbbításának mindig meg kell felelnie az 
általános adatvédelmi rendelet vagy a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről 
szóló irányelv, a Charta és más vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezéseinek, és 
figyelembe kell vennie az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) ajánlásait és 
iránymutatásait az adattovábbítás előtt, és hogy ilyen adattovábbításra csak akkor 
kerülhet sor, ha a személyes adatok megfelelő szintű védelemben részesülnek; felhívja a 
Bizottságot, hogy folytassa a biztonságos adatáramlás biztosítására irányuló 
erőfeszítéseit a hasonlóan gondolkodó globális partnerekkel, a közös értékek és az 
alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása alapján; büszkeségének ad hangot amiatt, 
hogy az EU határozottan állást foglalt az általános adatvédelmi rendelet elfogadásával 
és az alapvető jogokat megerősítő adatvédelmi szabályok megerősítésével;

3. kiemeli, hogy az előállított személyes adatok mennyisége exponenciálisan nő, és 
hangsúlyozza a személyes adatok gazdasági értékét, amely fontos a növekedés és a 
fejlődés szempontjából; emlékeztet arra, hogy a személyes adatok kezelésének, többek 
között továbbításának mindig meg kell felelnie az uniós adatvédelmi vívmányoknak, és 
ezt a jövőben megszülető ágazati vagy egyéb célzott jogszabályoknak is tiszteletben kell 
tartaniuk; e tekintetben hangsúlyozza, hogy egyértelmű határokat kell húzni a személyes 
és a nem személyes adatok kezelése között a Bizottság által felvázolt adatterekben, 
különösen az intelligens összekapcsolt termékek és a viselhető eszközök esetében; 
megjegyzi, hogy ez a különbségtétel a gyakorlatban nehézségekbe ütközhet, tekintettel 
a vegyes adatállományok létezésére; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy az 
olyan adatállományokat, amelyekben a különböző típusú adatok elválaszthatatlanul 
összekapcsolódnak, mindig személyes adatként kezelik, beleértve azokat az eseteket is, 
amikor a személyes adatok az adatállománynak csak kis részét teszik ki; úgy véli, hogy 
a vállalkozások számára sokkal világosabb iránymutatást kell nyújtani a vegyes 
adatállományok felhasználására vonatkozóan, és hogy ösztönözni kell a magánélet 
védelmét szolgáló technológiák alkalmazását a vállalkozások jogbiztonságának 
növelése érdekében, többek között egyértelmű iránymutatások és a hatékony 
anonimizálás kritériumainak jegyzéke révén; hangsúlyozza, hogy az ilyen adatok 
ellenőrzése mindig az egyén kezében van, és azt automatikusan védeni kell; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjessze ki adatstratégiáját annak biztosítása érdekében, hogy az 
európai polgárok élvezhessék személyes adataik előnyeit;

4. figyelmeztet a személyes adatokkal vagy az elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv hatálya alá tartozó elektronikus hírközlés tartalmával és metaadataival való 
visszaélés lehetőségére; hangsúlyozza, hogy az általános adatvédelmi rendeletben 
foglalt célhozkötöttség elvével összhangban az adatok ingyenes megosztását a nem 
személyes adatokra, például az ipari vagy kereskedelmi adatokra, vagy a – többek 
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között vegyes adatállományokban található – biztonságosan, hatékonyan és 
visszafordíthatatlanul anonimizált személyes adatokra kell korlátozni; felhívja a 
Bizottságot, hogy adatstratégiájában vegye figyelembe a gyermekeket;

5. megállapítja, hogy a felelőtlen, jogellenes vagy etikátlan megosztási gyakorlatok, 
ökoszisztémák és adatkezelés ösztönzik a problémás magatartást; aggasztónak tartja az 
ilyen gyakorlatok terjedését, és hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú üzleti modelleknek a 
magánéletet nagymértékben zavaró és igen negatív hatásai lehetnek nemcsak az 
egyénekre és alapvető jogaikra, hanem a társadalom egészére is; hangsúlyozza, hogy az 
ilyen gyakorlatok és stratégiák alááshatják a polgárok uniós adatrendszerekbe vetett 
bizalmát; felhívja ezért a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU által az 
adatvezérelt gazdaságban elérni kívánt vezető szerep az uniós adatvédelmi vívmányok 
szilárd jogi alapjaira épüljön;

6. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az „adataltruizmus” és az adatok 
„újrafelhasználásának” fogalma megfeleljen az uniós adatvédelmi elveknek, különösen 
a célhozkötöttségnek, amely megköveteli, hogy az adatokat „meghatározott, egyértelmű 
és jogszerű célból” kezeljék;

7. kiemeli, hogy a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok egyre fontosabb munkát 
végeznek, és felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak teljes függetlenséget, 
megfelelő finanszírozást és erőforrásokat e felügyeleti hatóságok számára; emlékeztet, 
hogy a javasolt európai adatkormányzási jogszabályban és a személyes adatok 
kezelésével járó egyéb jövőbeli javaslatokban kidolgozandó intézkedések az 
adatvédelmi rendelet értelmében az adatvédelmi hatóságok felügyelete alá tartoznak 
annak biztosítása érdekében, hogy az innováció a polgárok jogaira gyakorolt hatást is 
figyelembe vegye; felszólít arra, hogy a jogi aktusok a meglévő jogszabályokra, 
különösen az általános adatvédelmi rendeletre épüljenek, és igazodjanak azokhoz;

8. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a rendelkezésre álló uniós 
finanszírozást a magánélet védelmét szolgáló termékek és szolgáltatások fejlesztésére az 
EU-ban, hogy az adatstratégia előnyöket biztosítson az uniós polgárok számára és 
elősegítse az alapvető jogokat tiszteletben tartó és előmozdító innovációt;

9. kiemeli különösen a kormányzatok és a közszektor által nyilvántartott és előállított nem 
személyes adatok relevanciáját; felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a nem 
személyes adatok „beépített és alapértelmezett módon nyílt adat” elvén alapuló 
előállítását, és ezáltal könnyítsék meg a közszféra információihoz való hozzáférést és 
azok további felhasználását;

Adatterek 

10. hangsúlyozza, hogy az egyének bizalma kizárólag biztonságos és védett adatterekkel 
nyerhető meg, amelyek maradéktalanul tiszteletben tartják az alapvető jogokat, 
biztosítva ezáltal a jogbiztonságot, a szolgáltatások elterjedését, a vállalkozások 
számára pedig a versenyelőnyöket és a stabil üzleti modelleket; hangsúlyozza, hogy az 
adatterek kidolgozása, létrehozása és felhasználása során érvényesíteni kell a beépített 
adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem elveit, erős biztonsági intézkedések 
végrehajtása mellett;
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11. hangsúlyozza, hogy a közigazgatási szervek közös európai adattereinek – különösen az 
uniós bűnüldözési célú hozzáférés javítását szolgáló adatfelhasználással összefüggésben 
– teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot, többek között a 
szükségesség és az arányosság elvét, a személyes adatok és a magánélet védelmét, az 
ártatlanság vélelmét, valamint az eljárási szabályokat; kiemeli, hogy a bűnüldözés 
színvonala javítható, és az esetleges torzulások kiküszöbölhetők megbízható adatok 
gyűjtésével és azoknak a nyilvánosság, a civil társadalom, valamint a független 
szakértők számára hozzáférhetővé tételével; emlékeztet, hogy biztosítani kell, hogy az 
adatterekben található nyilvános vagy magánkézben lévő személyes adatokhoz a 
bűnüldöző hatóságok csak az uniós és a tagállami jogszabályok alapján, szigorúan csak 
a szükséges és arányos mértékben, megfelelő biztosítékok mellett férhessenek hozzá; 
hangsúlyozza, hogy a személyes adatok és a mesterséges intelligencia (MI) hatóságok 
általi felhasználását csak szigorú demokratikus felügyelet és az azokkal való visszaélés 
elleni további biztosítékok mellett szabad megengedni;

12. felhívja a figyelmet arra, hogy függetlenül attól, hogy ezek nagy értékű 
adatállományoknak minősülnek-e, a személyes adatok az általános adatvédelmi rendelet 
9. cikke szerinti különleges kategóriáinak (például a biometrikus, genetikai és 
egészségügyi adatok) kezelése – többek között a közös európai egészségügyi adattér 
keretében – elvben tilos, bizonyos szigorú kivételektől eltekintve, amelyekre egyedi 
adatkezelési szabályok vonatkoznak, és mindig magukban foglalnak egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettséget; kiemeli, hogy az érzékeny adatok 
jogellenes vagy nem biztonságos kezelésének az érintett személyre nézve katasztrofális 
vagy visszafordíthatatlan következményei lehetnek; emlékeztet arra, hogy az 
adatállományok újratermelhetik és megerősíthetik a meglévő társadalmi 
elfogultságokat; figyelmeztet a hátrányos megkülönböztetés és az adatokkal való 
visszaélés veszélyére;

13. rámutat arra, hogy az adatokban gazdag rendszerek torzítását a leghatékonyabb módon 
annak biztosításával lehet csökkenteni, hogy a betanításukhoz a lehető legtöbb nem 
személyes adatot bocsátják rendelkezésre, amihez az szükséges, hogy korlátozva 
legyenek a szöveg- és adatbányászat szükségtelen akadályai, és támogatott legyen a 
határokon átnyúló felhasználás; felszólít arra, hogy a szellemitulajdon-jogok által védett 
adatok felhasználása során a lehető legjobban használják ki a jogszabályok által 
biztosított meglévő kivételeket és eltéréseket annak érdekében, hogy a mesterséges 
intelligencia és a gépi tanulás kevésbé torzítson, és jobban igazodjon az etikai 
normákhoz, végeredményben pedig jobban szolgálja az emberiséget;

Adatjogok – az egyén szerepvállalásának növelése 

14. hangsúlyozza az igazságszolgáltatásban használt MI-alkalmazások (az ún. „legal tech” 
alkalmazások) egyes típusainak korlátait; kiemeli ennek kapcsán, hogy különösen a 
bűnüldözés és az igazságszolgáltatás terén súlyosan hátrányos következmények 
származhatnak abból, ha egyes személyek figyelmen kívül hagyják, hogy az MI-
eszközökön alapuló eredmények téves, hiányos, irreleváns vagy hátrányosan 
megkülönböztető eredményt adhatnak; emlékeztet arra, hogy jogi ügyekben a végső 
döntést az adott ügy egyedi megítélése alapján a mérlegelési jogkörükben eljáró 
bíróknak kell meghozniuk; megállapítja, hogy a bel- és igazságügy területén a 
tagállamok közötti adatcsere fontos az európai polgárok biztonságának megerősítése 
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szempontjából, és hogy e tekintetben megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani; 
hangsúlyozza azonban, hogy erősebb biztosítékokra van szükség azzal kapcsolatban, 
hogy a bel- és igazságügyi ügynökségek hogyan kezelik, használják és dolgozzák fel a 
személyes információkat és adatokat a javasolt adatterekben;

15. rámutat az MI-technológiákat alkalmazók, valamint az ilyen technológiákkal 
kapcsolatba lépő és azok alkalmazásának alávetettek közötti aszimmetriára; aggodalmát 
fejezi ki az olyan platformokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek bezárják 
felhasználóikat az adott platformra, így erősítve domináns piaci erejüket és 
képességüket felhasználókról való profilkészítésre, rendkívül invazív profilokat alakítva 
így ki felhasználóikról; kiemeli, hogy az egyének az esetek döntő többségében nem 
rendelkeznek megfelelő technikai készséggel ahhoz, hogy megértsék az őket körülvevő 
összetett adat-ökoszisztémákat és tájékozódjanak azokban, így annak megállapításához 
sem, hogy a metaadatokat is beleértve – különösen valós időben, például összekapcsolt 
és viselhető eszközeik használata során – valójában milyen adatokat állítanak elő;

16. hangsúlyozza, hogy az egyéneknek teljes körű ellenőrzéssel kell rendelkezniük az 
adataik tekintetében, és az általuk előállított adatok kapcsán több segítséget kell kapniuk 
a személyes adataik és a magánéletük védelméhez fűződő jogaik érvényesítésében; 
kiemeli az általános adatvédelmi rendeletben előírt adathordozhatósághoz való jogot, az 
érintett adatokhoz való hozzáférési jogát, valamint az adatok helyesbítéséhez és 
törléséhez való jogát; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák tovább az 
egyének hozzáférését az általános adatvédelmi rendelet szerinti hatékony 
jogorvoslathoz, és garantálják a digitális szolgáltatások interoperabilitását és 
adathordozhatóságát, különösen alkalmazásprogramozási felületek (API-k) révén, 
lehetővé téve a felhasználók számára a platformok összekapcsolását és bővítve 
választási lehetőségeiket a különböző típusú rendszerek és szolgáltatások között; 
elvárja, hogy a jövőbeli javaslatok támogassák e jogok biztosítását és érdemi 
gyakorlását;

17. úgy véli, hogy a kutatási célú adatfelhasználás a köz érdekében jelentős potenciált 
hordoz; felszólít a hatékony anonimizálásra, és rámutat arra, hogy amennyiben a 
kutatási cél nem teszi lehetővé az anonimizálást, álnevesítést kell alkalmazni; kiemeli, 
hogy az egyéneket nem szabad arra kényszeríteni, hogy megosszák adataikat, és hogy a 
döntéseket nem szabad közvetlen előnyökhöz kötni azok számára, akik úgy döntenek, 
hogy engedélyezik személyes adataik felhasználását;

18. hangsúlyozza, hogy a közösségi médiából származó összesített személyes adatok 
kizárólag az általános adatvédelmi rendelet szabályai szerint, vagy ténylegesen és 
visszafordíthatatlanul anonimizált formában használhatók fel; felhívja a Bizottságot, 
hogy mozdítsa elő az anonimizálás gyakorlatában bevált technikákat, továbbá segítse 
elő az anonim jelleg megszüntetésével és annak megelőzése lehetséges módjaival 
kapcsolatos kutatásokat; felhívja az Európai Adatvédelmi Testületet, hogy e tekintetben 
frissítse iránymutatását; ugyanakkor óva int attól, hogy az anonimizálásra mint a 
magánélet védelmére szolgáló technikára támaszkodjunk, mivel bizonyos esetekben 
gyakorlatilag lehetetlen elérni a teljes anonimizálást;

Kiberbiztonság és biztonságos adatok
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19. a személyes adatok biztonságának garantálása és az adatokkal való visszaélés 
megelőzése érdekében hangsúlyozza az informatikai biztonság és az informatikai 
rendszerek rezilienciájának fontosságát; kiemeli az uniós és a nemzetközi jogon alapuló 
kiberbiztonság fontosságát, valamint a kibertérben tanúsított felelősségteljes állami 
magatartás elfogadott normáit; felhívja a tagállamokat, hogy a közelmúltban 
megerősített Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökséggel együtt összehangoltan 
lépjenek fel; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot megfelelő elővigyázatossági 
intézkedésekre, például a legkorszerűbb informatikai biztonság és titkosítás 
megkövetelésére, a beépített biztonság elvének alkalmazására, valamint az uniós 
kiberbiztonsági tanúsítási kereten keresztül egy erős kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerre az adatterek iránti bizalom erősítése és azok nagyobb biztonsága és védelme 
érdekében;

20. üdvözli a biztonságos, nyilvános elektronikus azonosítás (e-ID) uniós szintű keretének 
kidolgozásáról szóló, 2020. októberi tanácsi következtetéseket; határozott véleménye, 
hogy egy megbízható elektronikus azonosítási keret elengedhetetlen a digitális 
közszolgáltatásokhoz való biztonságos hozzáférés biztosításához, az elektronikus 
tranzakciók biztonságosabb lebonyolításához és a vállalatok általi túlzott mértékű 
adatgyűjtés csökkentéséhez; megjegyzi, hogy a 910/2014/EU rendelet 
(eIDAS-rendelet)6 keretében jelenleg csak 15 tagállam jelentette be, hogy a határokon 
átnyúló elismerésre szolgáló elektronikus azonosítási rendszerrel rendelkezik; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjessze ki a biztonságos nyilvános elektronikus azonosítás keretét 
annak érdekében, hogy megfelelő eszközöket biztosítson az európai polgárok számára a 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, amikor egyértelmű azonosításra van szükség; e 
tekintetben emlékeztet annak fontosságára, hogy lehetőség szerint garantálni kell az 
online szolgáltatások anonim használatát; úgy véli, hogy a jogszabályok nem írhatják 
elő szükségtelenül az azonosítást, mivel az anonimitás hatékonyan megakadályozza a 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalt, a személyazonosság-lopást és az online gyűjtött 
személyes adatokkal való visszaélés egyéb formáit, különösen ha a kiszolgáltatott 
csoportok online védelmük céljából erre támaszkodnak;

21. megjegyzi, hogy egyes online szolgáltatások esetében ahhoz, hogy teljes mértékben 
egyenértékűek legyenek az offline szolgáltatásokkal, felhasználóik egyértelmű 
azonosítására van szükség; megjegyzi, hogy az online azonosítás javítható az eIDAS-
rendelet által az elektronikus azonosítás határokon átnyúló interoperabilitásának az 
Európai Unió egész területén történő érvényesítésével;

22. hangsúlyozza, hogy minden elektronikus azonosításon alapuló bejelentkezési vagy 
ellenőrzési eljárást az általános adatvédelmi rendelet adatminimalizálási elvének 
megfelelően kell kidolgozni úgy, hogy az elektronikus azonosításon alapuló 
bejelentkezést vagy ellenőrzést alkalmazó szolgáltatás vagy platform ne kapjon adatokat 
arról a harmadik félről, akihez a felhasználó belép, és hogy az egyéb összegyűjtött 
adatok a szükségesre korlátozódjanak; hangsúlyozza, hogy a bejelentkezési vagy 
ellenőrzési szolgáltatásoknak nem szabad a különböző honlapok között nyomon 
követniük a felhasználókat; emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak és az uniós 
intézményeknek garantálniuk kell, hogy az elektronikus információk védettek 

6 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).
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