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Ö SSZEFÖGLALÖ  JELENTE S 
KÖNZULTA CIÖ  „AZ EURÖ PAI 
ADATGAZDASA G KIE PI TE SE” 
KEZDEME NYEZE SRÖ L 
  

Bevezetés 

Az európai adatgazdaságról szóló konzultációs folyamat – az érdekelt felekkel folytatott széles körű 
párbeszéd – az európai adatgazdaság kiépítéséről szóló közlemény (COM(2017)9) és a kísérő bizottsági 
szolgálati munkadokumentum elfogadásával vette kezdetét (SWD(2017)2). Ez a kezdeményezés a gazdaság 
és a társadalom érdekében elő kívánja segíteni a digitális adatok lehető legjobb felhasználását. Az európai 
egységes piac fejlődését akadályozó tényezők leküzdésére és az adatok szabad áramlásának biztosítására 
törekszik, illetve az adatokhoz való hozzáférést, az adattovábbítást, az adatok hordozhatóságát és az 
elsősorban nem személyes, géppel előállított digitális adatokkal kapcsolatos felelősséget érintő jogi 
kérdésekkel foglalkozik. 

A konzultációban központi szerepet kapott a 2017. január 10. és április 26. közötti nyilvános online felmérés. 
Ez a közlemény különböző részeire vonatkozó kérdéseket tartalmazott1. 

Az eredmények2 és a beérkezett állásfoglalások részletesebb, minőségi elemzése a mellékletben olvasható. 
A konzultációról szóló, előzetes tendenciákat megállapító összefoglaló jelentés már megjelent. 

Emellett számos olyan horizontális és ágazatspecifikus műhelytalálkozóra került sor, amely az érdekelt felek 
adott csoportját célozta meg vagy egy adott kérdésre keresett választ. 

Ez az összefoglaló jelentés összefoglalja, mi történt az érdekelt felekkel folytatott párbeszéd során. 

 

Nyilvános online konzultáció   

Különböző méretű és ágazatban működő vállalkozások bevonására került sor, és az érdekelt felek közé 
tartoznak a csatlakoztatott eszközök gyártói és felhasználói, az online platformok működtetői és felhasználói, 
az adatkereskedők, valamint az adatokra épülő termékek és szolgáltatások értékesítésével foglalkozó 
vállalkozások. Ezen túlmenően a hatóságokat, a nem kormányzati szervezeteket, a 
kutatókat/kutatószervezeteket és a fogyasztókat is felkérték a közreműködésre. Az online felmérésre 332 
vállalkozás/szervezet, 6 önálló vállalkozó és 42 állampolgár reagált, azaz összesen 380 válasz érkezett. A 
legtöbb hozzászólás magánszervezetektől származott. 

Továbbá körülbelül 18 önálló (vagyis a kérdőívre adott válaszok nélküli) hozzászólás érkezett (online 
elérhető). Ezek szerzői között nemzeti hatóságokat, vállalatokat, nemzeti vagy európai vállalkozói 
szövetségeket, biztosítókat tömörítő szövetségeket, valamint uniós és amerikai jogi képviselőket találunk. A 
legtöbb ilyen állásfoglalás a konzultáció különböző szakaszaival foglalkozik, és nagy hangsúlyt fektet az 
adatokhoz való hozzáférésre és az adattovábbításra.  

Az Európai Politikai Stratégiai Központ ezen túlmenően nyilvános ülést tartott az európai adatgazdaságról. 
 

                                                           
1
 Ezzel párhuzamosan nyilvános konzultációra került sor a termékfelelősségről szóló 85/374/EGK irányelv 

alkalmazásának általános értékeléséről. 
2
 https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation
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Műhelytalálkozók 

Az Európai Bizottság számos műhelytalálkozót szervezett az adatgazdasággal kapcsolatos konkrét kihívások 
vonatkozásában. Ezek közül néhány nem ágazatspecifikus volt, de akadtak köztük az érdekelt felek adott 
csoportjait vagy egy adott ágazatot megcélzó műhelytalálkozók is (további információk). Ez a jelentés az 
online konzultáció eredményeinek összefüggésében figyelembe veszi a műhelytalálkozókon tett 
megállapításokat. A konzultációs folyamat szempontjából az alábbi műhelytalálkozók és események 
érintettek: 
 
Nem ágazatspecifikus műhelytalálkozók 

 A felhőszolgáltatók közötti váltással foglalkozó műhelytalálkozó, 2017. 05. 18., további információk 

 Az adatgazdasággal kapcsolatban újonnan felmerülő problémákkal foglalkozó, a tagállamok 
képviselőinek részvételével tartott műhelytalálkozó, 2017. 05. 31., további információk 

 Az adatokhoz való hozzáférés és az adatmegosztás: a kis- és középvállalkozások és az induló 
innovatív vállalkozások üzleti modelljére gyakorolt tényleges hatás, 2017. 05. 29., további 
információk 

 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás a felhasználói program interfészre és az ipari 
adatok platformjára összpontosítva, 2017. 06. 08., további információk 

 Az adatgazdasággal foglalkozó műhelytalálkozó, digitális közgyűlés, 2017. 06. 15–16., további 
információk 

 A közigazgatási szervek hozzáférése a kereskedelmi célokból összegyűjtött közérdekű adatokhoz, 
2017. 06. 26., további információk 

 Felelősség az autonóm rendszerek, a fejlett robotrendszerek és a dolgok internete területén, 
2017. 07. 13., további információk 

 
Ágazatspecifikus műhelytalálkozók 

 Az adatmegosztással foglalkozó EIP-AGRI műhelytalálkozó, 2017. 04. 04–05., további információk 

 Adatokkal kapcsolatos kérdések a gépészmérnöki tevékenységek (2017. 04. 06.), az orvostechnikai 
eszközök (2017. 04. 25.), az üzleti szolgáltatások (2017. 05. 04.), a gépjárműiparban a Gear2030 
magas szintű munkacsoport (2017. 05. 10.), valamint az élelmiszer- és italellátási lánc (2017. 06. 01.) 
vonatkozásában, további információk 

 Az adatokhoz való hozzáférésnek és az adatok újbóli felhasználásának az intelligens iparágakra 
gyakorolt átformáló hatásával foglalkozó műhelytalálkozó, 2017. 06. 06., további információk 

 
 

A következő lépések 

A digitális egységes piaci stratégia végrehajtásának félidős értékeléséről szóló, 2017 májusában elfogadott 
közleményben a Bizottság bejelentette, hogy 
 

 2017 őszéig – a hatásvizsgálat függvényében – jogalkotási javaslatot készít a szabad adatáramlás 
uniós együttműködési keretéről, amely figyelembe veszi az EU-n belüli szabad adatáramlás elvét, a 
nem személyes adatok hordozhatóságának elvét, többek között az üzleti – például a felhőalapú – 
szolgáltatások közötti váltást, valamint bizonyos adatok szabályozási ellenőrzési célokra való 
rendelkezésre állásának elvét abban az esetben is, amennyiben az adatokat másik tagállamban 
tárolják; 

 2018 tavaszán a hatályos jogszabályok értékelése alapján és hatásvizsgálatától függően 
kezdeményezést készít az állami és az államilag finanszírozott adatok hozzáférhetőségéről és újbóli 
felhasználásáról, és tovább vizsgálja a magánkézben levő közérdekű adatok kérdését; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-dialogue-building-european-data-economy
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/report_-_member_states_workshop_final_2C9697FE-A599-1097-2E5E358CC6DC990A_46122.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/webinar-data-access-and-data-sharing-real-impact-smes-and-start-ups-business-models
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/webinar-data-access-and-data-sharing-real-impact-smes-and-start-ups-business-models
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/61760
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-liability-area-autonomous-systems-and-advanced-robots-and-internet-things-systems
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-data-sharing
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9197
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-transformative-effect-access-and-re-use-data-smart-industries
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 tovább vizsgálja azt is, hogy meg kell-e határozni olyan elveket, amelyek alapján megállapítható, 
hogy ki felelős az adatintenzív termékek által okozott károkért;  

 folytatja annak értékelését, hogy szükség van-e fellépésre a 2017. januári adatügyi közleményben 
azonosított, adatokkal kapcsolatos kérdésekben, mint például az adatokhoz való hozzáférési jogok 
kérdésében. 

 
Az adatgazdaságról szóló konzultációs folyamat megerősítette a Bizottság által előrevetített valamennyi 
intézkedés helytállóságát és fontosságát. 
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A konzultációs folyamat eredményei 

 Az adatok lokalizálása tárolás és/vagy kezelés céljából (az adatok szabad 
áramlása) 

A konzultációs folyamat hasznosnak bizonyult az adatlokalizálással és az adatok szabad áramlásával 
kapcsolatos bizottsági munka terén. Az eredmények a válaszadók számát és sokszínűségét, valamint a 
válaszok minőségét tekintve minden további nélkül megfelelnek a használhatóságra vonatkozó 
kritériumoknak. A 380 válaszadó 88 %-a olyan vállalkozásokhoz vagy szervezetekhez kapcsolódik, amely 
beleegyezett nevének nyilvánosságra hozatalába, így lehetőség nyílt konkrét ágazatok gazdasági 
elemzésének elvégzésére. A tagállamokkal folytatott strukturált párbeszéd eredményével együtt ez 
kiegyensúlyozott áttekintést ad. 
 
A konzultáció eredményei lehetővé teszik az adatlokalizálási intézkedések több szempontból való 
számszerűsítését. A válaszadók többsége tud arról, hogy léteznek konkrét adatlokalizálási korlátozások, és a 
többség megjegyezte, hogy ilyen korlátozások vonatkoznak a szervezetükre. 
 
Az adatlokalizálási követelmények hatásait illetően széles körű egyetértés uralkodik az érdekelt felek között: 
nagyon kevesen gondolják azt, hogy nem fejtenek ki hatást. A vizsgált hatások valamennyi lehetséges 
kategóriáját tekintve a válaszadók többsége jelentős hatásokról számolt be, a második helyen a közepes 
hatások álltak. Csak kevesen jeleztek nem jelentős hatásokat. Ami a konkrét megállapításokat illeti, az 
adatlokalizálás leginkább a költségekre, az új termékek vagy szolgáltatások bevezetésére és az új piacokon 
való megjelenésre gyakorol hatást. A felmerülő költségek többnyire igazgatási természetűek vagy a 
különböző uniós országokban található erőforrások átfedéséből származnak. A válaszadók nagy többsége 
felhívja a figyelmet az ilyen költségek ismétlődő jellegére, és néhányan megemlítik, hogy különösen káros 
hatást gyakorolnak az induló innovatív vállalkozásokra, valamint a kis- és középvállalkozásokra. Ez elsősorban 
az erőforrások közötti átfedésekre vonatkozik. Az induló innovatív vállalkozások, valamint a kis- és 
középvállalkozások az átfedések eredményeképpen megnövekedett költségek mellett nem fognak tudni 
versenyezni a meglévő vállalkozásokkal. 
 
A válaszadók több mint fele gondolja úgy, hogy meg kellene szüntetni az adatlokalizálásra vonatkozó 
korlátozásokat. A kis- és középvállalkozások többsége egyetért ezzel, míg egy nagyon csekély kisebbség az 
ellenkezője mellett foglal állást. A lokalizálási korlátozások indokolása kapcsán a válaszadók megemlítették a 
közbiztonságot, a bűnüldözést, a bizalmas adatokkal kapcsolatos aggályokat, illetve az alvállalkozóik 
ellenőrzésének szükségességét (például az adattárolási/adatkezelési szolgáltatásokat kínáló alvállalkozók 
esetében). 
 
Az érdekelt felek szerint különböző előnyök származnának a jelenlegi adatlokalizálási korlátozások 
eltörléséből. Először, és a fentiekkel összhangban, rámutattak a költségek csökkenésére, konkrétabban az 
Európában tevékenykedő kis- és középvállalkozások, valamint az induló innovatív vállalkozások esetében 
megfigyelhető kedvezőbb feltételekre. Emellett azzal érveltek, hogy a nagyobb verseny megszüntetné a piac 
jelenlegi torzulását (például az egyes uniós országokban a szerverek költségei terén megfigyelhető nagy 
eltéréseket). Az adatok szabad áramlásából fakadó további előny lenne az adatok fokozott biztonsága, mert 
lehetővé tenné az egyes felhőszolgáltatók számára az azonnali biztonsági frissítéseket, ami a tartózkodás 
helyétől függetlenül a felhasználók érdekét szolgálná. Végezetül, a válaszadók szerint az adatlokalizálás 
korlátozásának megszüntetésével az Európai Unió határozott üzenetet küldene a nemzetközi közösség felé, 
és világszerte elősegítené az adatok szabad áramlását. 
 
A konzultáció továbbá betekintést nyújtott az adatokkal kapcsolatos, határokon átnyúló tevékenységek 
jelenlegi állásába. A válaszadók valamivel több mint fele már számos helyen tárol és/vagy kezel adatokat az 
Európai Unióban. Az ágazatspecifikus elemzés arról tanúskodik, hogy az adatok határokon átnyúló kezelése 
és tárolása sokkal jelentősebb a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, és kevésbé jelentős a közszférában, 
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míg az informatikai vállalkozások és a gyártás vonatkozásában az adatok megfelelnek az átlagnak. Arra a 
kérdésre, hogy a válaszadók miért több uniós országban kezelik és tárolják az adatokat, a leggyakrabban az 
„általános működési okokból” válasz érkezett. Néhány fogyasztó, elsősorban az olyan informatikai 
szolgáltatások vonatkozásában, mint a számításifelhő-szolgáltatások, az adatai helyi tárolására és kezelésére 
tart igényt. Ez főként a külföldi adattárolás jogszerűségével kapcsolatos bizonytalanságra, az adatlokalizálási 
korlátozásokkal kapcsolatos nézetekre vagy a jelenlegi uniós szabályok nem ismeretére vezethető vissza. 
 
Az adatlokalizálási korlátozások megszüntetésére szolgáló legmegfelelőbb intézkedés tekintetében a jogi 
eszköz élvezi a legnagyobb támogatottságot, ezt követi az Unión belüli adattárolásra/adatkezelésre 
vonatkozó iránymutatás és a korlátozások átláthatóbbá tétele. A többi lehetőség határozottan kevésbé 
népszerű. Számos válaszadó szerint megfelelő megoldás lenne egy jogi eszköz és a jelenlegi adatlokalizálási 
korlátozások átláthatóvá tételének együttes használata. 
 
Az online konzultáción túl a Bizottság három strukturált párbeszédet folytatott az uniós országokkal, hogy 
megvitassák a jelenlegi adatlokalizálási követelményeket és azok indokait, valamint az adatok szabad 
áramlására vonatkozó elv végrehajtása előtt potenciálisan megoldandó kérdéseket (ilyen például az 
adatbiztonság és az adatokhoz való hozzáférés szabályozási célokból). Emellett kétoldalú találkozókra került 
sor különböző uniós országokkal. A strukturált párbeszédek arról tanúskodtak, hogy általános egyetértés 
mutatkozik abban a kérdésben, hogy ha Európát adatgazdasággá kívánják alakítani, biztosítani kell az adatok 
Unión belüli szabad áramlását. Az első ilyen párbeszéd az Unión belüli adatmobilitással kapcsolatos fő 
előnyök és kihívások azonosítására összpontosított. 

 
Az alábbi fő előnyöket és lehetőségeket határozta meg: 
 gazdasági növekedés; 
 nagyobb verseny és innováció az Európai Unióban; 
 hatékonyabb „határokon átnyúló” közszolgáltatások; 
 a jogi egyértelműség előmozdítása és támogatása az Európai Unióban. 

 
A fő kihívások és veszélyek az alábbiak:  

 a kölcsönös bizalom hiánya; 
 az alkalmazandó szabályokkal kapcsolatos jogbizonytalanság. 

 
Ezek a megállapítások nagyrészt megfelelnek a nyilvános online konzultációból levont következtetéseknek, 
amely szintén felvetették a jogbizonytalanságból és a bizalom hiányából fakadó kihívásokat. 

A második strukturált párbeszéd lehetőséget nyújtott az adatok szabad áramlására vonatkozó jelenlegi uniós 
jogi keretrendszer megvitatására és az ebben az összefüggésben eddig azonosított adatlokalizálási 
intézkedések további kidolgozására. A résztvevők általában véve úgy gondolták, hogy nagyon nehéz 
eligazodni a meglévő jogi eszközök között. Néhány résztvevő megemlítette, hogy az országában azonosított 
adatlokalizálási korlátozások nélkülözik a jogi egyértelműséget és nem egyértelmű a célkitűzésük 
meghatározása, ami megnehezíti az arányosság vizsgálatát. Ez alátámasztja azt az állítást, hogy a 
jogbizonytalanság kulcsfontosságú szerepet játszik az adatlokalizálás problémákat okozó korlátozásában. 
 
A nyilvános konzultációra válaszul benyújtott 112 állásfoglalás közül az adatlokalizálással foglalkozó szinte 
valamennyi állásfoglalás felszólította a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az adatok szabad áramlásáról és 
ezáltal a jogbizonytalanság megszüntetéséről szóló rendeletre. 
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Az adatokhoz való hozzáférés és az adatok újbóli felhasználása  

A konzultáció eredményeit a korábbi bizonyítékokkal3 összevetve úgy tűnik, hogy a vállalkozások aktívabban 
vesznek részt az adatok megosztásában. A válaszadók több mint fele jelezte, hogy valamilyen formában függ 
a mások által előállított adatoktól. A válaszadók háromnegyede bizonyos mértékben megosztja az adatait. A 
legtöbben csak ugyanabban a gazdasági csoportban vagy alvállalkozóknak adják tovább az adataikat. A 
válaszadók nagyjából harmada szélesebb körben osztja meg az adatait viszonylag szabad újrafelhasználási 
feltételek alapján vagy licencdíj fejében. 

Az adatmegosztás akadályait illetően a válaszadók valamivel több mint fele nem számolt be nehézségekről a 
más vállalkozásoktól származó adatok megszerzésével kapcsolatban. Ugyanakkor az adatokat használó 
vállalatok közel fele tapasztalt problémákat a mások által tárolt adatokhoz való hozzáférést illetően. A 
válaszadók körülbelül harmada szerint sem a versenyjog, sem a tisztességtelen szerződési feltételekről vagy 
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló jogszabályok nem oldják meg teljes mértékben ezeket a 
problémákat. Az adatforrásokhoz való tisztességes hozzáféréssel kapcsolatos aggodalmak különösen a 
gépjárművek értékesítés utáni piacán jelentősek. A nagyobb vállalkozások azonban úgy vélik, hogy a 
versenyjog megfelelően megoldja az erőfölénnyel való visszaélésből fakadó problémákat. 

Az adatbirtokosok szerint az adatgyűjtésbe (adatgyűjtési képességekbe) való beruházásaik megfelelő 
védelemben részesülnek, nevezetesen az adatbázisok és az üzleti titkok védelméről szóló irányelvek révén, 
és nincs szükség további szabályozásra. 

Az adatgazdaság további fejlesztésével kapcsolatban gyakorlatilag valamennyi érdekelt fél egyetért a 
Bizottságnak azzal a célkitűzésével, hogy több adatot kell elérhetővé tenni újbóli felhasználás céljából. 

Ugyanakkor a legtöbb érdekelt fél óvatosságra int azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket hozhat a 
Bizottság annak érdekében, hogy több adatot tegyenek elérhetővé újbóli felhasználás céljából. 

Azzal érvelnek, hogy az adatértékláncok és az adatokra épülő üzleti modellek nagyon változatosak, ami 
megnehezíti a mindenre kiterjedő megoldások kidolgozását. Egy vonatkozó műhelytalálkozón a képviselt 
tagállamok szintén széles körben osztották ezt a véleményt. Szinte valamennyi vállalat vagy üzleti szervezet 
úgy véli, hogy a szerződési szabadság elsőbbséget élvez. Ez rendkívül fontos lenne ahhoz, hogy az egyéni 
megoldásokat az egyes vállalkozások konkrét igényeihez lehessen igazítani. A szerződések a bizalomra 
épülnének, ami elengedhetetlen az adatok megosztásakor. A bizalom kiépítésének egyik eleme az adatok 
tárolásának és kezelésének módjával, valamint a felhasználás céljával kapcsolatos átláthatóság. Az 
adatbirtokosoknak emellett biztosnak kell lenniük abban, hogy az üzleti partnerük eleget tesz az adatvédelmi 
jogszabályoknak és a megfelelő kiberbiztonsági előírásoknak. Végezetül, a vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy az adatgyűjtési képességekbe (különösen a dolgok internetének részét képező, szenzorral 
rendelkező csatlakoztatott gépekbe, eszközökbe vagy készülékekbe) történő beruházások megtérüljenek, és 
biztosítaniuk kell a bizalmas üzleti adatok védelmét. 

Sok érdekelt fél elmondta a találkozókon és a műhelytalálkozókon, hogy a vállalkozások közötti 
adatmegosztással kapcsolatban nem az a legfontosabb kérdés, hogy melyikük rendelkezik bizonyos 
tulajdonjoggal az adatok felett, hanem hogy hogyan szervezik meg az adatokhoz való hozzáférést. Az Európai 
Politikai Stratégiai Központ egyik dokumentuma és a tudományos világtól kapott visszajelzés határozottan 
alátámasztja ezt az álláspontot. Mindkettő azzal érvel, hogy szakpolitikai szempontból választani kell az 
adatok tulajdonjogának megteremtése és az adatokhoz való szélesebb körű hozzáférés biztosítása között. 

A szenzorral ellátott gépekből, eszközökből vagy készülékekből származó adatok licencelésének jogára 
vonatkozó elképzelést ezért szkepticizmus övezi, amikor az ilyet jogot kizárólagosan az eredetiberendezés-
gyártó vagy a szenzorral ellátott gépek, eszközök vagy készülékek felhasználója számára biztosítják. Az 
érdekelt felek szerint nem valószínű, hogy az adatok jogi státuszának megerősítésével megvalósítható az 

                                                           
3
 Vö. az európai adatgazdaság kiépítéséről szóló közleményt (COM(2017) 9) kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentum (SWD(2017) 2), 14. o. 
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adatok eladhatóságának előmozdítására vonatkozó cél. Épp ellenkezőleg, ez a potenciális megoldás 
megerősítené az adatbirtokosnak az adatokhoz való hozzáférés feletti ellenőrzését, jogbizonytalanságot 
teremtene a gyakorlati alkalmazást illetően, és így további jogi ügyleti költségekhez vezetne. Másrészről 
viszonylag kedvező fogadtatásban részesült az az elképzelés, amely szerint megosztanák az adatok 
licencelésére vonatkozó hasznosítási jogot az eredetiberendezés-gyártó, illetve a szenzorral ellátott gépek, 
eszközök vagy készülékek felhasználója között. A kis- és középvállalkozások képviselői különösen támogatnak 
egy ilyen megoldást. 

A válaszadók általában véve elég kedvezően vélekedtek arról a kötelezettségről, hogy az adatbirtokosoknak 
tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes feltételek között engedélyezniük kell bizonyos adatok 
felhasználását. Másrészről a válaszadók harmada, különösen az adatbirtokos vállalatok, komoly aggályoknak 
adtak hangot ezzel a megoldással kapcsolatban. 

A legnagyobb támogatást a „műszaki” megoldás, vagyis a felhasználói program interfészek használatának 
előmozdítása kapta. Ahogy azonban a válaszadók jelentős része megjegyezte, a felhasználói program 
interfészek csak az adatmegosztás eszközei, és akkor használják őket, ha az adatbirtokos vállalatok már úgy 
döntöttek, hogy adatokat osztanak meg. 

A válaszadók körülbelül fele (több mint 50 % vagy szinte 50 %) támogatta az online kérdőívben javasolt 
egyéb megoldásokat (az uniós jogszabályokra vonatkozó iránymutatás, a szerződésekre vonatkozó 
alapértelmezett szabályok és az ajánlott általános szerződési feltételek együttes alkalmazása). A kis- és 
középvállalkozások műhelytalálkozóján bizonyos mértékű támogatottságban részesültek olyan „puha” 
intézkedések, mint például a szerződési mintafeltételek kidolgozása annak érdekében, hogy alacsonyabb 
szinten tartsák a kisebb résztvevők ügyleti költségeit. A 2017. évi digitális közgyűlésen az adatgazdasággal 
foglalkozó műhelytalálkozó során jelentős támogatásban részesült az adatokhoz való hozzáférésre és az 
adatmegosztásra vonatkozó bizottsági iránymutatás. A válaszadók egy része szkeptikusan tekint ezekre a 
megoldásokra, mert vannak, akik szerint nem elég hatékonyak, mások szerint viszont túl messzire mennek. 
Különösen a szerződésekre vonatkozó alapértelmezett, de nem kötelező szabályoknak a vállalkozások közötti 
kapcsolatok esetében a tisztességtelen eljárással kapcsolatos ellenőrző mechanizmussal való 
összekapcsolása talált fele-fele arányban támogatókra és ellenzőkre. 

Az ágazatspecifikus helyzeteket illetően a digitális közgyűlés, illetve a kis- és középvállalkozásokkal foglalkozó 
műhelytalálkozó résztvevői is támogatták a vizsgálati környezetek létrehozásának elképzelését. 

A piaci beavatkozás iránti igény a fedélzeti adatokhoz való hozzáférés és az intelligens gazdálkodási 
környezetben előállított adatok vonatkozásában volt a legnagyobb: 

– A fedélzeti adatokhoz való hozzáférés tekintetében az érdekelt felek meglehetősen határozott 
álláspontot képviselnek. Az eredetiberendezés-gyártók számos indokot hoznak fel arra, miért kell arra 
kötelezni a harmadik feleket, hogy inkább a külső szerveren keresztül férjenek hozzá az adatokhoz, mint 
közvetlenül a járművekből. A legfőbb indok a gépkocsi biztonsága és védelme. Az értékesítés utáni piacon 
érdekelt felek (beleértve, de nem kizárólagosan a gépjárműipart) nagyon aggódnak a jelenlegi üzleti 
modellek jövőbeli életképessége és a teljesen új üzleti modellek kidolgozásának lehetőségei miatt. A kis- és 
középvállalkozásokkal, illetve a „Smart Industry” kezdeményezéssel foglalkozó műhelytalálkozón ez az ágazat 
határozottan támogatta a szabályozási beavatkozást. 

– A mezőgazdasági ágazatban az európai mezőgazdasági innovációs partnerség (EIP-AGRI) által 
szervezett műhelytalálkozón részt vevők 77 %-a gondolta úgy, hogy az adatok előállítóinak (gazdálkodó, 
élelmiszeripari vállalat stb.) legyen joguk meghatározni, kinek van hozzáférése az előállított adatokhoz.   

A szolgáltatások és a javítási ágazat terén működő vállalkozások attól tartanak, hogy a dolgok internetén 
alapuló ipari és háztartási készülékek értékesítése zavarokat idézhet elő. Úgy vélik, hogy az 
eredetiberendezés-gyártók esetleg módosítják a szolgáltatási megállapodásokat, mert az ilyen készülékekből 
származó adatvisszajelzés alapján jobban megismerik az ügyfelek igényeit. 
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Szintén viszonylag kedvező fogadtatásban részesült az az elképzelés, hogy közpolitikai célokból hozzáférést 
biztosítanak a hatóságoknak a vállalatok birtokában lévő adatokhoz, különösen az egyértelműen 
meghatározott célok (közegészségügyi kockázat megelőzése, a statisztikai hivatalok általi hozzáférés vagy 
államilag támogatott tudományos kutatás céljából való hozzáférés) tekintetében való újbóli felhasználás 
vonatkozásában. A válaszadók harmada azonban egyáltalán nem értett egyet ezzel. Sok vállalat azzal érvelt, 
hogy az adatokhoz való ilyen hozzáférést tisztességesen kompenzálni kell, figyelembe véve az adatgyűjtésbe 
vagy az adatoknak a hatóságok általi felhasználást megelőzően szükséges módosításába (például az adatok 
adott formátumra való konvertálásába, illetve a személyes adatok vagy a bizalmas üzleti információk 
személytelenségének biztosításába) való beruházást. 

 

Felelősség 

Ez a szakasz a szerződésen kívüli és a szerződéses felelősséggel kapcsolatos kihívásokról kívánt információkat 
gyűjteni a dolgok internetének részét képező termékek és szolgáltatások, az autonóm rendszerek és a fejlett 
robotrendszerek összefüggésében. Számos eszköz használatára került sor (tanulmányok, műhelytalálkozók, 
nyilvános online konzultáció), de további konzultációkra van szükség. 

A jelenlegi felelősségi rendszer megváltoztatása iránt általában nincs nagy érdeklődés, de néhány érdekelt 
fél, főként fogyasztói oldalról, előnyösnek és szükségesnek tartja a felülvizsgálatot. 

A konzultációban részt vevő gyártók túlnyomó többsége nem tudott konkrét problémákról, és nem 
tapasztalt nehézségeket a felelősséggel kapcsolatban a dolgok internetének részét képező termékek és 
szolgáltatások, az autonóm rendszerek és a fejlett robotrendszerek összefüggésében. Nagyon kevés 
résztvevő tapasztalt problémákat a dolgok internetének részét képező termékek és szolgáltatások, az 
autonóm rendszerek és a fejlett robotrendszerek termékként vagy szolgáltatásként történő besorolásával 
kapcsolatban, és nem tapasztaltak jelentős problémákat ezen a területen. 

A részt vevő fogyasztók közül nagyon keveseket ért kár. A fogyasztóvédelmi szervezetek és az ügyvédi irodák 
által beküldött állásfoglalásokban szereplő legfőbb problémák közé tartozik, hogy a fogyasztók nehezen 
tudják bizonyítani a termék hibás voltát, illetve megállapítani a hiba és a kár közötti ok-okozati viszonyt, 
valamint kénytelenek a kár szűkebb fogalommeghatározását alkalmazni. Ezek az állásfoglalások emellett 
felhívják a figyelmet az annak bizonyításával kapcsolatos problémára, hogy a szoftverek nem nyújtják a 
fogyasztók által elvárható biztonságot. 

A termékfelelősségről szóló jelenlegi irányelv hatályán kívüli károk típusait illetően nagyon kevés válaszadó 
számolt be elszalasztott lehetőségekről vagy tisztán vagyoni kárról. A korlátozott számú válasz miatt 
nincsenek egyértelmű adatok a kár tipikus összegére vonatkozóan. 

Úgy tűnik, hogy a dolgok internetének részét képező termékek és szolgáltatások, az autonóm rendszerek és a 
fejlett robotrendszerek összefüggésében általában nagyon ritkán fordul elő kár. Ennek az lehet az oka, hogy 
a dolgok internetének részét képező termékek és szolgáltatások újak a fogyasztók számára, és nem jelentős a 
piaci elterjedtségük. 

Mivel a válaszadók a dolgok internetének részét képező termékek és szolgáltatások, az autonóm rendszerek 
és a fejlett robotrendszerek összefüggésében korlátozott tapasztalattal rendelkeznek a tényleges károkat 
illetően, nem egyértelmű, kit terhel a felelősség az ilyen termékek és szolgáltatások hibája esetén. 
Ugyanannyi válaszadó támogatja a termékhez hozzájáruló valamennyi fél közös felelősségét, az egyes 
alkotóelemek gyártóinak egyéni felelősségét, illetve a végső gyártók/rendszerintegrátorok felelősségét. 

Néhány fogyasztói szervezet szerint rendkívül nehéz lehet a végfelhasználók számára annak megállapítása, 
hogy egy intelligens eszköz mely alkotóeleme hibásodott meg, ezért lehetővé kell tenni, hogy a végső 
gyártónak nyújtsák be a kártérítés iránti kérelmüket. Néhány válaszadó új kockázatkezelési rendszerek 
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kidolgozására szólított fel, hogy maximalizálják a társadalom számára összességében nyújtott előnyöket, 
illetve csökkentsék az összköltségeket.   

Az előnyben részesített felelősségi rendszerrel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Néhány válaszadó 
úgy vélte, hogy a dolgok internetének részét képező termékek és szolgáltatások, az autonóm rendszerek és a 
fejlett robotrendszerek összefüggésében a felelősség megfelelően kezelhető szerződéses módon, de 
ugyanennyi válaszadó ellentétes álláspontot képviselt. Sokkal többen gondolták úgy, hogy a szerződéses 
megoldás legalább részben megoldja a problémát. A felelősséggel foglalkozó 50 állásfoglalás közül 32-ben 
szerepel, hogy a felelősségre vonatkozó jelenlegi keretrendszer megfelelő az olyan új technológiákkal 
kapcsolatos kihívások leküzdésére, mint a dolgok internete és az autonóm rendszerek. Nyolc a jelenlegi 
keretrendszer felülvizsgálata mellett foglalt állást, a többi pedig nem jutott arra a következtetésre a 
felelősséggel kapcsolatos kérdések megvitatása során, hogy felülvizsgálatra lenne szükség. 

Más műhelytalálkozók és tanulmányok számos további megállapítása került előterjesztésre: 

 Az olyan technológiák esetében, mint például a dolgok internete, az autonóm rendszerek és a fejlett 
robotrendszerek, nehezebb (és talán kevésbé észszerű) meghúzni a határt a szolgáltatások és a 
termékek között. Ez megnehezíti a jogszabályok értelmezését és alkalmazását, különösen azért, mert 
a termékfelelősség vonatkozásában létezik uniós szabályozás, a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
felelősség vonatkozásában viszont nem. Például nem egyértelmű, milyen mértékben tekinthetők a 
szoftverekkel kapcsolatos adatok vagy a digitális adatok (a fizikai adathordozótól elkülönítve) 
terméknek az Európai Unióban, vagy hogyan kell eljárni a termék- és szoftverkomponenseket is 
érintő összetett ajánlatok esetében, amelyek különböző gyártóktól származhatnak. 

 Egy másik probléma a hiba és a termékbiztonság fogalmát érinti, amely hagyományosan a 
felhasználók biztonsági elvárásaihoz kapcsolódik. A biztonságról való nagyobb mértékű gondoskodás 
valószínűleg kevesebb teljesítménybeli vagy funkcionális problémához vezet a termék élettartama 
során. Hogyan kell ezt értékelni az autonóm rendszerek és a fejlett robotrendszerek esetében, 
amikor a termék (vagy a termékkel kapcsolatos szolgáltatás) kiszámíthatatlanul, potenciálisan 
veszélyesen kezd viselkedni? A biztonság témaköre napjainkban kiterjed a termékek és 
szolgáltatások felhasználóinak változó szerepére is, akik például a szoftverek frissítése vagy a 
termékek és alkalmazások „tanítása” révén segítenek a rendszerek karbantartásában és 
fejlesztésében. A rádióberendezésekről szóló irányelv foglalkozik a termékek vagy rendszerek 
összeköttetését és interoperabilitását érintő innovációs kihívásokkal kapcsolatos problémákkal. 

 A termékeket és szolgáltatásokat egyesítő összetett technológiák vonatkozásában kár esetén nehéz 
lehet megállapítani, kit terhel a felelősség (vagyis bizonyítani a hibát, illetve a kár és a hiba közötti 
ok-okozati összefüggést). A robotrendszerek és a dolgok internete összefüggésében ez az összetett 
jelleg veszélyeztetheti a fogyasztóvédelmet. 

 Azt is fel kell ismerni, hogy vannak olyan kiegészítő jogszabályok, amelyek egy adott 
ökoszisztémában befolyásolják a felelősséggel kapcsolatos kérdéseket, ilyenek például a drónokat 
vagy az önvezető autókra vonatkozó közlekedési szabályokat érintő jogszabályok. Ennek 
eredményeképpen összehangolatlan megközelítések létezhetnek a felelősséggel kapcsolatban az 
egyes uniós országokban. 

 

A gépjárműipar, az üzleti szolgáltatások, az élelmiszer- és italellátási lánc, a gépészmérnöki tevékenységek és 
az orvostechnikai eszközök ágazata esetében az ágazati érdekelt felek válasza arról tanúskodik, hogy az 
érdekeltek nagy többsége (a 40 részt vevő szövetségből 39, illetve a 9 vállalkozásból 6) szerint a jelenlegi 
felelősségi keretrendszer megfelelő az olyan új technológiákkal kapcsolatos kihívások kezelésére, mint a 
dolgok internetének részét képező termékek és szolgáltatások, az autonóm rendszerek és a fejlett 
robotrendszerek. 

A felelősséggel kapcsolatos kérdések fontossága közismert, de az egyes uniós országok nagyon eltérő 
haladást értek el ezen a téren. A fő üzenetük az volt, hogy további megbeszéléseket kell folytatni az uniós 
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szintű kezdeményezésekkel kapcsolatban, és alaposan meg kell fontolni a meglévő jogi keretrendszert érintő 
bármely változtatást. A helyzet további elemzésének kiemelt szerepet kell kapnia, csakúgy, mint az olyan 
innovatív vállalkozások támogatásának – néha jogi iránymutatás és jogi egyértelműsítés révén –, amelyek 
már találkoztak olyan felmerülő akadályokkal, mint a jogbizonytalanság. Néhány uniós ország továbbá arra 
ösztönözte az Európai Bizottságot, hogy az összekapcsolt gépjárművek esetéhez hasonlóan lépjenek túl az 
ágazatspecifikus szakpolitikák korlátain, és több területet érintő ügynek tekintsék a felelősség kérdését. 

 

A nem személyes adatok hordozhatósága és interoperabilitása, valamint az 
adatokra vonatkozó szabványok 

Hordozhatóság 
 
A nyilvános online konzultációban részt vett válaszadók körülbelül negyede elégedetlen volt az adatok 
hordozhatóságára vonatkozó feltételekkel. A válaszadók körülbelül harmada tapasztalt nehézségeket az 
adatok hordozhatóságával kapcsolatban. Ugyanakkor a kis- és középvállalkozások válaszait tekintve más kép 
tárul elénk. A legtöbb válaszoló kis- és középvállalkozás, amely felhőszolgáltatót kíván váltani, nehézségekről 
számolt be ezen a téren. A többség fontosnak tartja a nem személyes adatok hordozhatóságának 
lehetőségét. Összességében minden kategória válaszadói egyetértenek abban, hogy lépéseket kell tenni a 
nem személyes adatok hordozhatóságának előmozdítása érdekében. Úgy vélik, hogy a jövőben ez fontos 
kérdés lesz. 
 
Azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy a Bizottság alapelveken nyugvó jogokat vezet be az adatok 
hordozhatóságát illetően a felhőszolgáltatók közötti váltás összefüggésében, sok válaszadó (köztük az ipari 
ágazatok, például a közlekedésügy, az energiaügy és a közszolgáltatók képviselői) pozitív álláspontot 
képvisel. A pénzügyi ágazatból és a tudományos világból kikerülő válaszadók óvatosan ugyan, de támogatják 
ezt a lehetőséget. Egyes országok, köztük Franciaország és Észtország érdeklődést mutattak a 
hordozhatósággal kapcsolatos törvényes jogok bevezetése iránt. 
 
A felhőszolgáltatók közé tartozó érdekelt felek is megosztották véleményüket a felhőszolgáltatók közötti 
váltással foglalkozó műhelytalálkozón. Szerintük a fő technikai kihívások közé tartozik az alkalmazások 
hordozhatóságára vonatkozó szabványosítás hiánya, az adatformátumokkal kapcsolatos problémák, az 
adatok és metaadatok azonosításával/exportálásával kapcsolatos nehézségek, valamint az adatok 
megszerzéséhez és továbbításához szükséges becsült idő. Az általuk megemlített fő jogi akadályok közé 
tartoznak az adatvédelmi aggályok, a kilépési tervek hiánya és az adatmegőrzés ideje. A gazdasági 
szempontok is aggodalomra adnak okot a felhő használói számára, akik gyakran a felhőszolgáltatók közötti 
váltás teljes költségét viselik. A résztvevők általában pozitívan viszonyultak az uniós törvényes jog 
bevezetéséhez. Emellett megemlítették az ipari magatartási kódexek kidolgozásának és a felhasználói 
program interfészek átláthatóságának lehetőségét. 
 
Az általános (azaz nem felhőspecifikus) hordozhatósági jogok bevezetését illetően sokan azt javasolják, hogy 
először figyeljék meg, hogyan alkalmazzák a gyakorlatban az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében 
bevezetett jogot. Sok válaszadó felhívta a figyelmet a személyes és nem személyes adatok szétválasztásának 
nehézségeire. Az említett általánosabb joggal kapcsolatban a nagyobb vállalatokat és szervezeteket 
képviselő válaszadók közül sokan úgy vélik, hogy az adathordozhatóság megvalósításának legjobb módja a 
szerződéses vagy műszaki megoldások alkalmazása, az előírásoknak az ipar által irányított kidolgozása, 
valamint az induló innovatív vállalkozások, illetve a kis- és középvállalkozások készségeinek fejlesztése. 
 
Sok válaszadó az adatok hordozhatóságának fogyasztói szempontjaira összpontosított, bár az európai 
adatgazdaság kiépítéséről szóló közlemény egyértelműen a vállalkozások közötti szempontokra koncentrál. 
Ez azzal magyarázható, hogy a hordozhatósággal kapcsolatos nyilvános vita fő tárgya a fogyasztó/az érintett. 
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Ezen túlmenően az adatok hordozhatóságával kapcsolatban eltérő álláspont uralkodhat az egyes 
ágazatokban. A 2017 áprilisában megrendezett mezőgazdasági műhelytalálkozó résztvevői szerint az adatok 
hordozhatósága bármely platform lényeges és ingyenes eleme, amely lehetővé teszi, hogy az adatok 
előállítói továbbítsák az adataikat a konkurens platformokra vagy más platformokra. 
 
 

Interoperabilitás és szabványok  
Az interoperabilitás sürgető problémát jelent a nyilvános online konzultáció sok válaszadója számára, és 
egyetértés alakult ki az interoperabilitási szabványok szükségességét illetően.  
 
A felhőt használó válaszadók többsége a szabványnak megfelelő megoldásokat kedveli, emellett általában 
véve a nyílt szabványokat. Számos példát hoztak fel a számításifelhő-szolgáltatások vonatkozásában lényeges 
szabványokra, beleértve az adatokhoz való hozzáférésre, az adatformátumokra, a felhő biztonságára, az 
adatvédelemre és a felhasználói program interfészekre vonatkozó szabványokat. A szabványoknak megfelelő 
megoldások támogatásában a biztonság, az adatvédelem és a magánélet védelme játssza a fő szerepet. 
 
Az adatokhoz való hozzáférést és az adatok megtalálhatóságát lehetővé tevő technikai intézkedések közül a 
többség a közös metaadatok rendszerét emelte ki. Több válaszadó foglalt állást a meglévő szabványok 
fejlesztése, mint új szabványok kidolgozása mellett, de sokan örömmel veszik a prioritásaik végrehajtására 
vonatkozó ajánlásokat is. A jogi eszközöket illetően a legtöbb válaszadó az iránymutatásokat támogatja, ezt 
követik az uniós szabályozások és a támogató intézkedések. 
 
A kérdőív kifejtendő részeire érkezett válaszok és a beérkezett állásfoglalások alapján sokan úgy gondolják, 
hogy az iparra kellene bízni a szabványok kidolgozását, vagy a Bizottságnak a további intézkedések előtt át 
kellene tekintenie a szabványokkal kapcsolatos jelenlegi (általános és ágazatspecifikus) munkát. Sok 
válaszadó az adatgazdasággal kapcsolatos problémák vonatkozásában előnyben részesíti a technikai 
megoldásokat a jogi vagy szakpolitikai megoldásokkal szemben. Az ágazati érdekelt felek véleménye 
megerősíti ezt.    
 

 
 


