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létrehozásáról 

(2016/C 33/01) 

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS, 

tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikke (2) bekezdésére, valamint 46. cikke e) pontjára, 

mivel: 

(1)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
16. cikke biztosítja a magán- és családi élet tiszteletben tartását és a személyes adatok védelmét. 

(2)  A 45/2001/EK rendelet 41. cikke (2) bekezdésének második mondata értelmében az európai adatvédelmi biztos 
feladata, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden ügyben tanácsokkal lássa el a közösségi 
intézményeket és szerveket, valamint az érintetteket. 

(3)  A 45/2001/EK rendelet 46. cikkének e) pontja, amelyhez a szükséges részletszabályokat az európai adatvédelmi 
biztos 2012. december 17-i eljárási szabályzata (2) 38. cikkének (1) bekezdése állapítja meg, az európai 
adatvédelmi biztos feladatává teszi az információtechnológia és hírközlési technológia fejlődésének figyelemmel 
kísérését és a személyes adatok védelmére hatással lévő trendek azonosítását. 

(4)  A technológiai fejlődés, mint például a nagyméretű adathalmazokkal végzett számítások és a gépek tanítása, 
lehetővé teszi a személyes adatoknak az egyre átláthatatlanabb és összetettebb formákban történő gyűjtését és 
felhasználását, ami így jelentős veszélyt jelent a magánéletre és az emberi méltóságra. 

(5)  Az európai adatvédelmi biztos célja nyílt és tájékozott párbeszéd kezdeményezése a digitális etikáról, amely 
lehetővé teszi az EU számára, hogy egyszerre biztosítsa a technológia előnyeit a társadalom és a gazdaság 
számára és megerősítse az egyének jogait és szabadságait, különösen a magánélethez és az adatvédelemhez 
fűződő jogaikat. 

(6)  Az európai adatvédelmi biztos 2015. szeptember 11-i véleménye – Egy új digitális etika felé: Adat, méltóság és 
technológia – bejelenti az Etikai Tanácsadó Testület felállítását. 
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(1) HL L 8., 2001.1.12., 1. o. 
(2) HL L 273., 2013.10.15., 41. o. 



A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Tárgy 

1. Felállításra kerül egy, az adatvédelem etikai vonatkozásait vizsgáló külső tanácsadó testület (az Etikai Tanácsadó 
Testület, a továbbiakban: Tanácsadó Testület). 

2. A Tanácsadó Testület tagjainak kinevezése 2016. február 1-jétől 2018. január 31-ig szól. 

2. cikk 

Feladatok 

1. A Tanácsadó Testület: 

a)  elemzi az adatvédelem etikai vonatkozásait; 

b)  kérésre ajánlásokat ad az európai adatvédelmi biztosnak; 

c)  kutatási javaslatokat nyújt be, elősegíti a szakmaközi együttműködést; 

d)  legalább két nyilvános jelentést készít; 

e)  adott esetben tartósan vagy eseti jelleggel más szakértőket von be a munkájába különösen, ha az ilyen szakértők 
további ismeretekkel és tapasztalatokkal szolgálhatnak, amelyekkel a Tanácsadó Testület nem rendelkezik, beleértve az 
orvostudomány, az egészségügy, a pénzügyek, az energiaügyek, a politikai kormányzás, a rendészet vagy a biztonság 
területein szerzett tapasztalatokat; 

f)  felvetéseket mutat be a szakmai közönségnek és a Tanácsadó Testület visszajelzéseinek eredményeit összeméri más 
szakmabeliek tapasztalataival. 

2. A Tanácsadó Testület tevékenysége megbízható és szilárd tudományos alapokon, gyakorlati tapasztalatokon és 
körültekintő elemzésen alapul. 

3. Az európai adatvédelmi biztos a Tanácsadó Testület eredményeit a nagyközönségnek műhelymegbeszéléseken és 
konferenciákon mutatja be. 

3. cikk 

Konzultáció 

Az európai adatvédelmi biztos kikérheti a Tanácsadó Testület véleményét az adatvédelem etikai vonatkozásaival 
kapcsolatos kérdésekben. 

4. cikk 

Tagság – Kinevezés 

1. A Tanácsadó Testület legfeljebb hat, az adatvédelem etikai vonatkozásai kutatása és elemzése terén igazolhatóan 
kiemelkedő eredményeket felmutató személyből áll. 

2. A tagokat személyes minőségükben jelölik ki. 

3. A tagok teljes függetlenséggel végzik munkájukat, a Tanácsadó Testület tevékenységét vagy véleményét politikailag 
vagy gazdaságilag érintő, köz- vagy magánjogi szervezettel kapcsolatban fennálló bármely tényleges vagy lehetséges 
összeférhetetlenség nélkül. 

4. Az egyének kinevezésük feltételeként kötelezhetőek a harmadik bekezdésben hivatkozott szervezetekkel a múltban 
fennállott vagy jelenleg fennálló kötődéseikről nyilatkozni, amennyiben az az összeférhetetlenség elkerülése érdekében 
szükséges. 
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5. cikk 

Működés 

1. A Tanácsadó Testület tagjai közül Elnököt választ. 

2. A Tanácsadó Testület a személyes megjelenésen alapuló ülések mellett videokonferencia vagy egyéb megfelelő 
kommunikációs módszer alkalmazásával is tarthat ülést. 

3. A Tanácsadó Testület egyetértésével az európai adatvédelmi biztos a testületen kívülről is hívhat meg a Tanácsadó 
Testület munkájában állandó vagy eseti jelleggel történő részvételre megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőket. 

4. Az Elnök szintén jogosult megfigyelők meghívására a testület tevékenységein eseti jelleggel történő részvételre. 

5. A testület tagjai, valamint a meghívott szakértők és megfigyelők megfelelnek a 45/2001/EK rendelet 45. cikkében 
meghatározott szakmai titoktartási követelményeknek. Az Elnök rendszeresen tájékoztatja az európai adatvédelmi biztost 
a testület munkájáról. 

6. cikk 

Az európai adatvédelmi biztos kötelezettségei 

1. A Tanácsadó Testület tagjait az európai adatvédelmi biztos nevezi ki a pályázati felhívás közzétételét követően az 
előzetes kiválasztást végző bizottság véleménye alapján. 

2. A Tanácsadó Testület titkársági feladatainak ellátásáról az európai adatvédelmi biztos gondoskodik. Az európai 
adatvédelmi biztos egy tisztviselője látja el a testület titkársági feladatait. 

3. Az európai adatvédelmi biztos elfogadja a Tanácsadó Testület feladatmeghatározását és eljárási szabályzatát. 

4. Az európai adatvédelmi biztos minden vonatkozó információt elérhetővé tesz a Tanácsadó Testület tevékenységével 
kapcsolatban a weboldalának egy erre a célra elkülönített részén. 

7. cikk 

Az ülések költségei 

1. A Tanácsadó Testület tagjai munkájuk elismeréseként nem részesülnek díjazásban. 

2. Az európai adatvédelmi biztos megtéríti a Testület tevékenységeiben részt vevők utazási és napidíjköltségeit. 

3. Azonos feltételek mellett a meghívott szakértők és megfigyelők költségei is megtéríthetők, amennyiben a 
Tanácsadó Testület Titkársága megerősíti, hogy a részvételükre van fedezet a költségvetésben. 

8. cikk 

Nyilvános hozzáférés a dokumentumokhoz és a személyes adatok kezelése 

1. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 
2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) megállapított elveknek megfelelően a 
nyilvánosság hozzáférhet a Tanácsadó Testület által készített dokumentumokhoz. 

2. A személyes adatok gyűjtését, kezelését és nyilvánosságra hozatalát az európai adatvédelmi biztos a 45/2001/EK 
rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi. 
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(1) HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 



9. cikk 

Hatálybalépés 

Ezek a rendelkezések az aláírást követő napon lépnek hatályba; e szabályzatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni. 

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án. 

Giovanni BUTTARELLI 

Európai adatvédelmi biztos  
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