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Az uniós intézményektől független "EU Reporter" múlt heti címlapján beszámol arról, 
hogy az üzleti világ csatlakozott a szabadságjogok, a privacy védelméhez. Az alcím 
keményen fogalmaz: "Az Európai Parlament viszont "elárulta" a polgárait". Az európai 
üzleti világ egyre inkább szembehelyezkedik azzal, hogy a tagállami kormányok és az EU 
megfelelő  biztonság  nélkül  ágyaz  be  kémtechnológiát  a  biometrikus  útlevelekbe  és 
személyazonosító igazolványokba. Nem túl hangos, de aktív lobbi kampányában Európa 
legnagyobb IT vállalatai azzal vádolják a jogalkotókat, hogy kevéssé ismert technológiák 
bevezetésével  megfigyelő  államot  hoznak  létre,  amelyben  az  a  személyazonosság 
ellopásának lehetősége jelentősen megnő. 

Attól  tartanak,  hogy  az  RFID-t  (rádiófrekvenciás  azonosító)  tartalmazó  biometrikus 
chipkártya  használata  a  magánélet  elvesztésével,  továbbá  az  egyén  feletti  állami 
ellenőrzés erősödésével jár együtt, ugyanakkor üzleti célú felhasználásuk csökken. Az 
elmúlt héten a két vezető társaság, a Hewlett Packard és a Philips brüsszeli kerekasztal-
találkozóján  világossá  tette,  úgy  érzik,  támogatniuk  kell  az  alapjogok,  a  privacy 
védelmét Európában. A vállalati  szakértők ijesztő képet festettek az új technológiák 
hatóköréről a magánszemély ellenőrzésében. A résztvevőknek kiosztott dokumentumok 
szerint a TACD (Transatlantic Consumer Dialogue) támadja az RFID olyan bevezetését, 
amely  példátlanul  széles  skálán  teszi  lehetővé  az  ellenőrzést.  A  hozzászólók  arról 
panaszkodtak,  hogy  e  technológiákat  "a  terrorizmus  és  más  súlyos  bűncselekmények 
elleni harc köntösében" vezetik be, de egyre jobban kiterjesztik az egész társadalom 
ellenőrzésére. 

A TACD szerint az RFID technológia használatával  növekszik a magánéletre leselkedő 
veszélyek  köre,  mint:  titokban történő adatgyűjtés  az  egyénről;  a  közterületen járó 
személy  nyomon  követése;  profilalkotás  a  vásárlási  szokások  alapján;  a  vásárolt 
gyógyszerek leolvasása. A Statewatch aggályait  újrafogalmazva megállapítják, hogy a 
problémát  növeli  az  a  körülmény,  mely  szerint  a  megfigyelő  eszközök  viszonylag 
alacsony ára következtében nemcsak a nagyobb adatkezelők, hanem a kevésbé tehetős 
vevők, magánszemélyek számára is hozzáférhetőek. A Philips adatvédelmi felelőse arra 
figyelmeztetett,  hogy  a  kormányok  által  a  polgárok  megfelelő  védelme  nélkül 
bevezetett RFID technológia előnyei a szabadságjogokat érintő következmények miatt 
nem érvényesülhetnek. A privacy-t érintő európai irányelvekről kifejtette, hogy azok az 
OECD 80-as években kialakult adatvédelmi elvein nyugszanak, melyeknek megfelelően a 
személyes adatok összegyűjtése, tárolása után kezdi a társaság az adatbázist használni, 
keresi meg ajánlatával az érintettet. Azonban a "Sensor Age"-ben az adatokat már akkor 
megszerzik a hálón, amikor a vevő még csak akar valamit... A technológiai fejlődés új 
megközelítést igényel a fogyasztók adatainak védelméhez, ahogy a magánéletet ma már 
nemcsak a kormányokkal  vagy a társaságokkal  szemben kell  védelmezni,  hanem más 
személytől, még a családtagtól, baráttól is. A Sun Microsystems kutatási főigazgatója az 
EU Reporter újságírójának úgy nyilatkozott, hogy "Ami ma Európában történik, az őrület. 
A  technológia  hatalmas  iramban  fejlődik.  Az  önök  politikusai  és  jogalkotói  őrültek. 
Bizonyítékunk van arra,  hogy a  szervezett  bűnözés  tartja  a  lépést  technológiával  és 
készen áll annak kiaknázására. Az elégtelen ellenőrzés és a privacy lesz a legsúlyosabb 
kérdés Európában".

A konferencián részt vett Ben Hayes is a Statewatch-tól, aki elmondta, világos, hogy az 

http://www.eureporter.co.uk/


üzleti világ miért kíván részt venni az adatvédelmi kampányban. "A legtöbb technológia 
tökéletesen igazolható, jogszerű, jól használható a terrorizmus ellen, ám ha folytatódik 
ezek széles körű katonai és jogalkalmazói felhasználása, igen komoly visszahatásra lehet 
számítani". Hozzátette, "az Európai Parlament elárulta 457 millió polgárát a biometrikus 
útlevéllel  és  az  adatmegőrzéssel  (retention),  engedve  a  zsarolásnak".  Amerikáról 
elmondta, hogy az emberek ott minden rossz dolgot észrevesznek, ami ott történik, de 
nem nézik, hogy mi történik a saját portájukon Európában, itt ugyanis nincs olyan erős 
civil társadalom, mint az USA-ban, ráadásul az EP is engedett a tagállamok zsarolásának. 

Megkapta  a  magáét  az  európai  újságírás  is.  Itt  hiányzik  az  összefoglaló,  magyarázó 
ismertetés, például a Times eddig mindössze egy hasábot szánt a biometriának. Azzal 
senki nem foglalkozik, hogy a biometrikus útlevél 5 méter távolságból lesz olvasható és 
másolható egy 400 dolláros chip-olvasó eszközzel. A törvényhozók nincsenek tisztában 
azzal, milyen súlyos kérdésekben döntenek. 

Európa  hétről  hétre  közeledik  a  Nagy  Testvér  állama  felé.  A  cikk  Hayes  (költői) 
kérdésével  zárul:  miért  nem  a  célzott  megfigyelést  alkalmazzák,  amikor  valakit 
meggyanúsít a hatóság, amint ez korábban is sikeresen működöt? Nem kellene állandóan 
mindenkit megfigyelni, "minden eshetőségre készen".




