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Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási 
okmányok biztonságának megerősítése

Rendeleti javaslat (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az uniós polgárok személyazonosító 
igazolványai és a szabad mozgás jogával 
élő uniós polgárok és azok családtagjai 

részére kiállított tartózkodási okmányok 
biztonságának megerősítéséről

az uniós polgárok személyazonosító 
igazolványairól és a szabad mozgás 
jogával élő uniós polgárok és azok 

családtagjai részére kiállított tartózkodási 
okmányokról

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok által kiállított nemzeti 
személyazonosító igazolványok, valamint 
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a más tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok és családtagjaik számára 
kiállított tartózkodási okmányok 
biztonsági szintje jelentősen eltér, ami 
fokozza a hamisítás és az okmányokkal 
való visszaélés kockázatát, továbbá 
gyakorlati nehézségeket okoz a 
polgároknak, amikor élni kívánnak a 
szabad mozgáshoz való jogukkal. Az 
okmányhamisítás kockázatait elemző 
európai hálózat statisztikái azt mutatják, 
hogy a hamisított európai igazolványok 
száma emelkedett.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A „Fokozott biztonság a mobilitás 
korában: a terrorizmus elleni 
küzdelemmel kapcsolatos információcsere 
javítása és a külső határok megerősítése” 
című közleményében a Bizottság 
hangsúlyozta a biztonságos úti és 
személyazonosító okmányok döntő 
fontosságát ahhoz, hogy minden kétséget 
kizáróan meg lehessen állapítani valaki 
személyazonosságát, és bejelentette, hogy 
cselekvési tervet terjeszt elő az útiokmány-
hamisítás kezelésére. A továbbfejlesztett 
megközelítésnek stabil rendszerekre kell 
támaszkodnia, hogy megelőzze a 
dokumentumbiztonság hiányosságaiból 
eredő visszaéléseket és a belső biztonságot 
fenyegető veszélyeket.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A külső határokon és az Unión belül 
felderített hamisított dokumentumok 
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háromnegyede a tagállamok és a 
schengeni térséghez társult országok által 
kibocsátott okmányok utánzata. Az 
alacsonyabb biztonsági szintű nemzeti 
személyazonosító igazolványok a 
leggyakrabban felderített hamis 
okmányok. A Frontex szerint 2013 és 
2018 között 40 682 hamis uniós 
személyazonosító igazolványt és 13 512 
(mindenféle típusba tartozó) uniós 
tartózkodási engedélyt lepleztek le és 
jelentettek be az okmányhamisítás 
kockázatait elemző európai hálózaton 
(EDF-RAN) belül. E számadatokba 
beletartoznak az Unió külső határain, 
valamint a másodlagos, Unión 
belüli/schengeni mozgás során felderített 
dokumentumok is.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A személyazonossággal való 
visszaéléstől való elrettentés érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
nemzeti joguk megfelelően szankcionálja 
a személyazonosító okmányok 
meghamisítását és hamisítását, továbbá az 
ilyen meghamisított, illetve hamis 
okmányok használatát.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A dokumentumok biztonságáról 
szóló 2016. évi cselekvési terv azt is 
megjegyezte, hogy jelentősen nő az olyan 
esetek száma, melyekben hamis 
alapdokumentumok (születési, házassági 
és halotti bizonyítványok) alapján 
állíttatnak ki hiteles dokumentumokat, 
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ami továbbra is az egyik legnagyobb 
biztonsági fenyegetést jelenti az Európai 
Unióban, mivel nagyon nehezen 
felderíthető.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) E rendelet felszólítja a tagállamokat, 
hogy a Bizottság támogatásával folytassák 
azt a munkát, amely során – elsősorban az 
Europol hamis törzsdokumentumok 
felismeréséről szóló kézikönyve alapján – 
kidolgozzák a legjobb módszereket annak 
elérésére, hogy a törzsdokumentumok 
kevésbé legyenek kitéve a csalásnak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tulajdonos arcképének és két 
ujjlenyomatának (a továbbiakban: 
„biometrikus adatok”) a személyazonosító 
okmányokon történő tárolása, amely a 
harmadik országbeli állampolgárok 
biometrikus útlevelei és tartózkodási 
engedélyei esetében már előírás, 
megfelelő módon ötvözi a megbízható 
személyazonosítást és hitelesítést a csalási 
kockázat csökkentésével, a 
személyazonosító okmányok 
biztonságának megerősítése céljából. Az 
Európai Bíróság ezenkívül a biometrikus 
útlevelekkel kapcsolatos Schwarz-ügyben 
hozott 2013-as ítéletében kijelentette, hogy 
„a személyek személyazonosságának 
megállapítására irányuló e két együttes 
művelet azonban nem tekinthető úgy a 
priori, mint amelyek a Charta 7. és 8. 
cikkében elismert jogokat jelentősebb 
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mértékben sértik annál, mint ha e 
műveleteket külön‑külön tekintenék”. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) E rendelet értelmében a biometrikus 
azonosítók felvételét kizárólag a 
személyazonosító okmányok vagy 
tartózkodási engedélyek kiállításáért 
felelős nemzeti hatóságok képesített és 
megfelelően felhatalmazott alkalmazottai 
végezhetik.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) E rendelet nem teremthet jogalapot 
nemzeti szintű adatbázis létrehozására, 
mivel az továbbra is a tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. Nem 
teremthet jogalapot továbbá 
központosított, uniós szintű adatbázis 
létrehozására sem. Az e rendelet céljából 
felvett biometrikus adatokat kizárólag az 
illetékes nemzeti hatóságok és az uniós 
ügynökségek képesített és megfelelően 
felhatalmazott alkalmazottai 
használhatják a dokumentum 
hitelességének, valamint birtokosa 
személyazonosságának közvetlenül 
rendelkezésre álló, összehasonlítható 
jellemzők révén történő ellenőrzésére, 
amennyiben a személyazonosító okmány 
vagy tartózkodási engedély bemutatását 
jogszabály írja elő.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9d) Az adathordozón kívüli biometrikus 
azonosítókat magas biztonsági fokú 
módszerrel, kizárólag a nemzeti 
személyazonosító igazolvány vagy 
tartózkodási engedélyek kiállításához 
szükséges ideig, és minden esetben 
legfeljebb az azonosítók felvételétől 
számított egy hónapig lehet tárolni, és 
ezeket az azonosítókat az adathordozón 
történő tárolást követően haladéktalanul 
törölni kell.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet alkalmazásában 
figyelembe kell venni a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által a 
géppel olvasható okmányokról szóló, 9303. 
sz. dokumentumban (hetedik kiadás, 2015.) 
meghatározott jellemzőket, amelyek 
biztosítják a globális interoperabilitást 
többek között a gép általi olvashatóság és a 
szemrevételezés tekintetében.

(10) További műszaki előírás 
kidolgozásakor a Bizottságnak figyelembe 
kell venni a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) által a géppel olvasható 
okmányokról szóló, 9303. sz. 
dokumentumban (hetedik kiadás, 2015.) 
meghatározott jellemzőket, amelyek 
biztosítják a globális interoperabilitást 
többek között a gép általi olvashatóság és a 
szemrevételezés tekintetében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Amennyiben egy tagállam valamely 
dokumentumon feltünteti a „nem” 
kategóriáját, akkor az ICAO 
iránymutatásainak megfelelően [N], [F] 
és [X] lehetőségeket kell biztosítania.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
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10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
további műszaki előírások 
végrehajtásának feltételei egységesek 
legyenek, végrehajtási hatásköröket kell a 
Bizottságra ruházni. E hatásköröket a 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek1a megfelelően kell 
gyakorolni.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.).

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ujjnyomat- és arcképvételi 
eljárásnak figyelembe kell vennie a 
gyermekek sajátos szükségleteit, és azt az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. 
cikkében, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló 
egyezményben, valamint az Egyesült 
Nemzetek a Gyermek Jogairól szóló 
Egyezményében megállapított 
biztosítékoknak megfelelően kell 
alkalmazni.

(11) Az ujjnyomat- és arcképvételi 
eljárásnak egy szigorúan korlátozott 
célkitűzést kell követnie, figyelembe kell 
vennie a gyermekek és a kiszolgáltatott 
személyek sajátos szükségleteit, azt a 
gyermekek igényeit és a nemi 
szempontokat figyelembe vevő módon kell 
végrehajtani, szakképzett személyzetnek 
kell elvégeznie a Bizottság és egy 
felügyeleti hatóság rendszeres felügyelete 
mellett, és azt az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 24. cikkében, az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló 
egyezményben, valamint az Egyesült 
Nemzetek a Gyermek Jogairól szóló 
Egyezményében megállapított 
biztosítékoknak megfelelően kell 
alkalmazni. A biometrikus azonosítók 
felvételéért felelős szakképzett 
személyzetet ennek megfelelően kell 
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betanítani.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az adatfelvételi eljárás teljes 
időtartama alatt biztosítani kell annak a 
személynek a méltóságát, akitől a 
biometrikus információkat begyűjtik. 
Ezért figyelembe kell venni a nemekhez és 
a gyermekek és kiszolgáltatott személyek 
sajátos igényeihez kapcsolódó egyedi 
megfontolásokat.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A személyazonosító igazolványok 
biztonságára és formátumára vonatkozó 
minimumszabályok lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy megbízhassanak 
ezeknek az okmányoknak az 
eredetiségében a szabad mozgáshoz való 
jogukkal élő uniós polgárok esetében. Bár 
fennmarad a további nemzeti elemek 
meghatározásának lehetősége, biztosítani 
kell, hogy ezek az elemek ne csökkentsék a 
közös biztonsági elemek hatékonyságát, 
illetve ne érintsék hátrányosan a 
személyazonosító igazolványok határokon 
átnyúló interoperabilitását, például azt, 
hogy a személyazonosító igazolványoknak 
olvashatóaknak kell lenniük az okmányt 
kiállítótól eltérő tagállamok által használt 
gépekkel is.

(12) A személyazonosító igazolványok 
biztonságára és formátumára vonatkozó 
minimumszabályok lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy megbízhassanak 
ezeknek az okmányoknak az 
eredetiségében a szabad mozgáshoz való 
jogukkal élő uniós polgárok esetében. E 
rendelet értelmében a tagállamok által 
kiállított személyazonosító igazolványokat 
személyazonosító és úti okmányként 
egyaránt el kell ismerni. Bár fennmarad a 
további nemzeti elemek meghatározásának 
lehetősége, biztosítani kell, hogy ezek az 
elemek ne csökkentsék a közös biztonsági 
elemek hatékonyságát, illetve ne érintsék 
hátrányosan a személyazonosító 
igazolványok határokon átnyúló 
interoperabilitását, például azt, hogy a 
személyazonosító igazolványoknak 
olvashatóaknak kell lenniük az okmányt 
kiállítótól eltérő tagállamok által használt 
gépekkel is.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A hologramok és/vagy vízjelek 
használata lehetővé teszi a 
dokumentumhamisítás megakadályozását, 
illetve biztosítja a személyazonosító 
igazolvány vagy a tartózkodási 
dokumentum hitelességének ellenőrzését, 
így azok hozzájárulnak az 
adatminimalizáláshoz.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A nemzeti személyazonosító 
igazolványok biztonsági elemei 
tagállamok közötti elismerésének 
elősegítése érdekében a tagállamoknak 
meg kell osztaniuk egymással a 
biztonságos adathordozón tárolt 
információk hitelesítéséhez, 
ellenőrzéséhez és leolvasásához szükséges 
digitális tanúsítványokat. A biztonságos 
adathordozókhoz használt 
formátumoknak inteoperábilisaknak kell 
lenniük, többek között az automatizált 
határátkelőhelyek tekintetében is.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A személyazonosító okmányok 
kölcsönös elismerése elengedhetetlen az 
uniós polgárok mobilitásának 
szempontjából. Az okmányok elvesztése, 
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ellopása vagy megújítása esetén a 
tagállamok által kiállított ideiglenes 
okmányokat nem ismerik el, ezért ezek 
nem teszik lehetővé ezt a mobilitást. Ezért 
a tagállamoknak a Bizottsággal 
együttműködve törekedniük kell az ilyen 
okmányok jobb elismerésének elérésére.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A rendelet tiszteletben tartja a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben rögzített 
kötelezettségeket, mely egyezményt 
megerősítette az összes tagállam és az 
Unió37. Ezért ösztönözni kell az olyan 
kiegészítő elemek beépítését, amelyek a 
személyazonosító igazolványokat 
hozzáférhetőbbé és felhasználóbarátabbá 
teszik a fogyatékossággal élők – például a 
látássérültek – számára.

(13) E rendelet végrehajtása során a 
tagállamoknak különösen tiszteletben kell 
tartaniuk az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 25. és 26. cikkében előírt, és a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló, az összes tagállam és az Unió által 
megerősített ENSZ-egyezményben 
rögzített kötelezettségeket37. Ezért 
ösztönözni kell az olyan kiegészítő elemek 
beépítését, amelyek a személyazonosító 
igazolványokat hozzáférhetőbbé és 
felhasználóbarátabbá teszik a 
fogyatékossággal élők – például a 
látássérültek – számára.

__________________ __________________
37 HL L 23., 2009.11.26. 37 HL L 23., 2009.11.26.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A biztonsági kockázatot és a 
tagállamokra háruló költségeket egyaránt 
figyelembe véve fokozatosan ki kell vonni 
az olyan személyazonosító igazolványokat 
és az uniós polgárok családtagjainak 
kiállított olyan tartózkodási kártyákat, 
amelyek biztonsági szabványai nem 

(17) A biztonsági kockázatot és a 
tagállamokra háruló költségeket egyaránt 
figyelembe véve fokozatosan ki kell vonni 
az olyan személyazonosító igazolványokat 
és az uniós polgárok családtagjainak 
kiállított olyan tartózkodási kártyákat, 
amelyek biztonsági szabványai nem 
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elégségesek. Általában öt év elégséges 
időszaknak minősül ahhoz, hogy 
egyensúlyba kerüljön az okmányok 
szokásos lecserélési gyakorisága és az 
Európai Unión belül fennálló biztonsági 
hiányosságok felszámolásának 
szükségessége. Azon okmányok esetében 
azonban, amelyekből fontos elemek 
hiányoznak, biztonsági okok miatt 
rövidebb, két éves időszakot kell 
meghatározni.

elégségesek. A személyazonosító 
igazolványok esetében általában nyolc év 
elégséges időszaknak minősül ahhoz, hogy 
egyensúlyba kerüljön az okmányok 
szokásos lecserélési gyakorisága és az 
Európai Unión belül fennálló biztonsági 
hiányosságok felszámolásának 
szükségessége. Azon okmányok esetében 
azonban, amelyekből fontos elemek 
hiányoznak, biztonsági okok miatt 
rövidebb, ötéves időszakot kell 
meghatározni.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az ezen rendelet alkalmazásával 
összefüggésben kezelendő személyes 
adatokra 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 rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet)40 alkalmazandó. 
Szükség van a kezelt személyes adatokra 
vonatkozó biztosítékok további 
pontosítására. Az érintetteket megfelelően 
tájékoztatni kell arról, hogy okmányaikban 
a biometrikus adataikat tartalmazó 
adathordozó található, ezen belül ennek 
kontaktmentes hozzáférhetőségéről, 
valamint a személyazonosító 
igazolványaikban és tartózkodási 
okmányaikban megtalálható adatok 
felhasználásának minden esetéről. Az 
érintettek számára mindenképpen 
hozzáférést kell biztosítani a 
személyazonosító igazolványaikban és 
tartózkodási okmányaikban kezelt 
személyes adatokhoz, és lehetővé kell tenni 
számukra azok helyesbítését.

(18) Az ezen rendelet alkalmazásával 
összefüggésben kezelendő személyes 
adatokra 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 rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet)40 alkalmazandó. 
Szükség van a kezelt személyes adatokra 
vonatkozó biztosítékok további 
pontosítására, különösen a bizalmas 
adatok, például a biometrikus azonosítók 
tekintetében. Az érintetteket megfelelően 
tájékoztatni kell arról, hogy okmányaikban 
a biometrikus adataikat tartalmazó 
adathordozó található, ezen belül ennek 
kontaktmentes hozzáférhetőségéről, 
valamint a személyazonosító 
igazolványaikban és tartózkodási 
okmányaikban megtalálható adatok 
felhasználásának minden esetéről. Az 
érintettek számára mindenképpen 
hozzáférést kell biztosítani a 
személyazonosító igazolványaikban és 
tartózkodási okmányaikban kezelt 
személyes adatokhoz, és lehetővé kell tenni 
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számukra azok helyesbítését. Az 
adathordozónak rendkívül biztonságosnak 
kell lennie, és meg kell védenie a tárolt 
személyes adatokat a jogosulatlan 
hozzáféréstől.

__________________ __________________
40 HL L 119., 2016.5.4., 1. o. 40 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamok felelősek a 
biometrikus adatok megfelelő kezeléséért, 
az adatok felvételétől azoknak a magas 
biztonsági fokú adathordozón történő 
tárolásáig, az (EU) 2016/679 rendelettel 
összhangban.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Amennyiben a tagállamok a 
személyazonosító okmányokkal 
összefüggő bármely feladattal 
kapcsolatban külső alvállalkozókkal 
működnek együtt, kötelesek szorosan 
nyomon követni az alvállalkozó 
tevékenységeit annak biztosítása 
érdekében, hogy az betartsa e rendelet 
valamennyi rendelkezését, többek között 
különösen a biztonság, a titoktartás és az 
adatvédelem tekintetében.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendeletben meg kell határozni a 
személyazonosító igazolványok és 
tartózkodási okmányok adathordozóján 
tárolt adatok gyűjtésének és tárolásának 
alapját. A tagállamok nemzeti 
jogszabályaikkal vagy az uniós joggal 
összhangban, elektronikus szolgáltatások 
vagy a személyazonosító igazolványokkal 
vagy tartózkodási okmányokkal 
kapcsolatos egyéb célok érdekében más 
adatokat is tárolhatnak az adathordozón. 
Ezeknek az adatoknak a kezelését, ezen 
belül gyűjtésüket és lehetséges 
felhasználási céljaikat a nemzeti vagy 
uniós jognak engedélyeznie kell. Minden 
nemzeti adatot fizikailag vagy logikailag el 
kell különíteni az ezen rendeletben említett 
biometrikus adatoktól.

(19) E rendeletben meg kell határozni a 
személyazonosító igazolványok és 
tartózkodási okmányok adathordozóján 
tárolt adatok gyűjtésének és tárolásának 
alapját. A tagállamok nemzeti 
jogszabályaikkal vagy az uniós joggal 
összhangban, elektronikus szolgáltatások 
vagy a személyazonosító igazolványokkal 
vagy tartózkodási okmányokkal 
kapcsolatos egyéb célok érdekében más 
adatokat is tárolhatnak az adathordozón. 
Ezeknek az adatoknak a kezelését, ezen 
belül gyűjtésüket és lehetséges 
felhasználási céljaikat a nemzeti vagy 
uniós jognak engedélyeznie kell. Minden 
nemzeti adatot fizikailag vagy logikailag el 
kell különíteni az ezen rendeletben említett 
biometrikus adatoktól. Abban az esetben, 
ha a tagállamok nemzeti jogszabályaik 
vagy uniós jogszabályok értelmében 
további adatokat tüntetnek fel és tárolnak, 
előzetesen alapos adatvédelmi 
hatásvizsgálatot kell végezniük, amely a 
személyes adatok speciális kategóriáinak 
kezelésére összpontosít. A tagállamoknak 
kifejezetten tájékoztatniuk kell a 
dokumentumok kérelmezőit a további 
adatok lehetséges tárolásáról, írásos 
formában és az ilyen adatok kimerítő 
listájával együtt.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E rendeletben meg kell határozni a 
személyazonosító igazolványok és 
tartózkodási okmányok adathordozóján 
tárolt adatok gyűjtésének és tárolásának 
alapját. A tagállamok nemzeti 
jogszabályaikkal vagy az uniós joggal 
összhangban, elektronikus szolgáltatások 
vagy a személyazonosító igazolványokkal 

(19) E rendeletben meg kell határozni a 
személyazonosító igazolványok és 
tartózkodási okmányok adathordozóján 
tárolt adatok gyűjtésének és tárolásának 
alapját. A tagállamok nemzeti 
jogszabályaikkal vagy az uniós joggal 
összhangban, valamint a szükségesség és 
az arányosság elvének tiszteletben 
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vagy tartózkodási okmányokkal 
kapcsolatos egyéb célok érdekében más 
adatokat is tárolhatnak az adathordozón. 
Ezeknek az adatoknak a kezelését, ezen 
belül gyűjtésüket és lehetséges 
felhasználási céljaikat a nemzeti vagy 
uniós jognak engedélyeznie kell. Minden 
nemzeti adatot fizikailag vagy logikailag el 
kell különíteni az ezen rendeletben említett 
biometrikus adatoktól.

tartásával kizárólag az okmány 
birtokosának azonosításhoz 
nélkülözhetetlen adatokat tárolják az 
adathordozón elektronikus szolgáltatások 
vagy a személyazonosító igazolványokkal 
vagy tartózkodási okmányokkal 
kapcsolatos egyéb célok érdekében. 
Ezeknek az adatoknak a kezelését, ezen 
belül gyűjtésüket és lehetséges 
felhasználási céljaikat a nemzeti vagy 
uniós jognak engedélyeznie kell. Minden 
nemzeti adatot fizikailag vagy logikailag el 
kell különíteni az ezen rendeletben említett 
biometrikus adatoktól.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottságnak a rendelet 
végrehajtásáról – ezen belül a biztonság 
szintjének megfelelőségéről – az 
alkalmazás kezdőnapjától számított három 
év elteltével jelentést kell tennie. A 
jogalkotás minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodás41 (22) és (23) 
bekezdésével összhangban a Bizottságnak 
értékelést kell végeznie a rendeletről a 
meghatározott nyomonkövetési 
rendelkezések révén gyűjtött információk 
alapján annak értékelése céljából, hogy 
milyen tényleges hatásokkal járt a rendelet, 
és szükség van-e további lépések 
megtételére.

(21) A Bizottságnak a rendelet 
végrehajtásáról – ezen belül a biztonság 
szintjének megfelelőségéről, az alapvető 
jogokra gyakorolt esetleges hatásokról, 
valamint arról, hogy a végrehajtás 
összhangban van-e az adatgyűjtési 
célokkal – az alkalmazás kezdőnapjától 
számított három, illetve öt év elteltével 
jelentést kell tennie. A jogalkotás 
minőségének javításáról szóló 
intézményközi megállapodás41 (22) és (23) 
bekezdésével összhangban a Bizottságnak 
a rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított hat év elteltével első értékelést 
kell végeznie a rendeletről a meghatározott 
nyomonkövetési rendelkezések révén 
gyűjtött információk alapján annak 
értékelése céljából, hogy milyen tényleges 
hatásokkal járt a rendelet, és szükség van-e 
további lépések megtételére, majd a 
rendelet alkalmazásának kezdőnapjától 
számított 10 év elteltével további értékelést 
kell végeznie a fokozatos kivonás 
időszakának figyelembevétele érdekében. 
Ezeknek az értékeléseknek különösen az e 
rendelet alapvető jogokra gyakorolt 
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hatására, az uniós polgárok 
mobilitásának hatékonyságára és 
javulására, valamint a biztonság szinjére 
kell összpontosítaniuk.

__________________ __________________
41 Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról (2016. április 13.), 
HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

41 Intézményközi megállapodás (2016. 
április 13.) az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság között a jogalkotás minőségének 
javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és figyelembe veszi 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartája által elismert elveket, nevezetesen 
a magán- és a családi élet tiszteletben 
tartását, a személyes adatok védelméhez 
való jogot, a szabad mozgás jogát, 
valamint a hatékony jogorvoslathoz való 
jogot.

(23) E rendelet végrehajtása során a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk 
az alapvető jogokat, és figyelembe kell 
venniük különösen az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által elismert elveket, 
nevezetesen az emberi méltóságot, a 
személyi integritáshoz való jogot, az 
embertelen vagy megalázó bánásmód 
tilalmát, a törvény előtti egyenlőséget és a 
megkülönböztetés tilalmát, a gyermekek 
jogait, az idősek jogait, a magán- és a 
családi élet tiszteletben tartását, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a 
szabad mozgás jogát, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz való jogot.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az Alapjogi Ügynökséggel 
konzultációra került sor.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Az európai adatvédelmi biztossal a 
45/2001/EK rendelet1a 28. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban konzultációt 
folytattak, és a biztos […]-án/-én 
nyilvánított véleményt,
__________________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
45/2001/EK rendelete 
(2000. december 18.) a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 
2001.1.12., 1. o.).

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet megerősíti a tagállamok által 
állampolgáraik részére kiállított 
személyazonosító igazolványokra és a 
tagállamok által az uniós polgárok és azok 
családtagjai részére a szabad mozgáshoz 
való joguk gyakorlása esetén kiállított 
tartózkodási okmányokra vonatkozó 
biztonsági szabályokat.

E rendelet megerősíti a tagállamok által 
állampolgáraik részére kiállított 
személyazonosító igazolványokra és a 
tagállamok által az uniós polgárok és azok 
családtagjai részére az Unión belüli szabad 
mozgáshoz való joguk gyakorlásának 
előmozdítása érdekében kiállított 
tartózkodási okmányokra vonatkozó 
biztonsági szabályokat.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – -1 bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A tagállamok által az Unió polgárai 
részére kiállított nemzeti személyazonosító 
igazolványokat valamennyi tagállamnak 
akként kell elismernie. Ezen igazolványok 
személyazonosító és úti okmányként is 
alkalmazhatóak, és e funkciójukban 
valamennyi tagállamnak el kell azokat 
ismernie.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok által kiállított 
személyazonosító igazolványokat ID-1 
formátumban kell előállítani, és azoknak 
meg kell felelniük az ICAO 9303. sz. 
dokumentumában (hetedik kiadás, 2015) 
meghatározott minimális biztonsági 
szabványoknak.

(1) Abban az esetben, ha a tagállamok 
több, mint 3 hónapos érvényességi 
időtartamú személyazonosító 
igazolványokat állítanak ki, azokat ID-1 
formátumban kell előállítani, 
tartalmazniuk kell egy működőképes, gépi 
olvasásra alkalmas zónát (MRZ), és meg 
kell felelniük az e rendelet I. 
mellékletében rögzített mintában 
meghatározott minimális biztonsági 
szabványoknak. A további műszaki 
előírásokat a nemzetközi szabványokkal, 
különösen a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) ajánlásaival 
összhangban kell meghatározni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az igazolványok teljes egészében 
polikarbonátból vagy azzal egyenértékű 
szintetikus polimerből készülnek, kék 
háttérszínnel.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1) bekezdéstől eltérve a nemre 
vonatkozó mező nem minimális előírás.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A személyazonosító igazolványnak 
tartalmaznia kell az igazolványt kibocsátó 
tagállam megkülönböztető jelét kék 
téglalapban negatív nyomással, 12 sárga 
csillaggal körülvéve.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyazonosító 
igazolványoknak magukban kell foglalniuk 
egy magas biztonsági fokú adathordozót, 
amely interoperábilis formátumban 
tartalmazza az igazolvány birtokosának 
arcképmását és két ujjnyomatot.

(3) A személyazonosító 
igazolványoknak magukban kell foglalniuk 
egy magas biztonsági fokú adathordozót, 
amely tartalmazza az igazolvány 
birtokosának arcképét, melyet a tagállam 
illetékes hatósága helyben készített, 
valamint amennyiben a tagállam úgy 
határoz, interoperábilis formátumban 
tartalmazhatnak még két lapos 
ujjlenyomatból kiemelt bizonyos 
jellemzőket is, nevezetesen részleteket 
vagy mintákat, kizárólag az e rendelet 10. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
célokra.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adathordozónak megfelelő 
kapacitással és képességgel kell 
rendelkeznie az adatok sértetlenségének, 
hitelességének és titkosságának 
garantálásához. A tárolt adatoknak 
kontaktmentesen elérhetőeknek kell 
lenniük, és azokat a 1030/2002/EK 
rendelet 2. cikkével összhangban 
elfogadott bizottsági végrehajtási 
határozatokkal összhangban védeni kell.

törölve

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben egy tagállam úgy 
határoz, hogy ujjlenyomatot vesz, a 12 év 
alatti gyermekek mentességet élvezhetnek 
e kötelezettség alól.
A 6 év alatti gyermekek mindenképpen 
mentesülnek az ujjlenyomat-vételi 
kötelezettség alól.
Azokat a személyeket, akik esetében az 
ujjlenyomat-rögzítés fizikailag lehetetlen, 
mentesíteni kell az ujjlenyomat-vételi 
kötelezettség alól.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A következő személyek mentesülnek 
az ujjlenyomat-adási kötelezettség alól:

törölve
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a) a 12 életévüket be nem töltött 
gyermekek;
b) azok a személyek, akiknek az 
esetében az ujjnyomatvétel fizikailag 
lehetetlen.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az adathordozónak megfelelő 
kapacitással és képességgel kell 
rendelkeznie az adatok sértetlenségének, 
biztonságának, hitelességének és 
titkosságának garantálásához. A tárolt 
adatoknak kontaktmentesen 
elérhetőeknek kell lenniük, és azokat a 
1030/2002/EK rendelet 2. cikkével 
összhangban elfogadott bizottsági 
végrehajtási határozatokkal összhangban 
védeni kell. A tagállamok megosztják 
egymással a biztonságos adathordozón 
tárolt információk hitelesítéséhez, 
ellenőrzéséhez és leolvasásához szükséges 
digitális tanúsítványokat. A biztonságos 
adathordozókhoz használt 
formátumoknak inteoperábilisaknak kell 
lenniük, többek között az automatizált 
határátkelőhelyek tekintetében is.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok feltüntethetnek olyan, 
nemzeti használatra szolgáló adatokat és 
megjegyzéseket, amelyek nemzeti 
rendelkezéseik értelmében szükségesek.

(6) Amennyiben szükséges és az 
elérendő céllal arányban áll, a tagállamok 
feltüntethetnek olyan, nemzeti használatra 
szolgáló adatokat és megjegyzéseket, 
amelyek nemzeti rendelkezéseik 
értelmében szükségesek. A biztonsági 
minimumszabályok hatékonysága és a 
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személyazonosító igazolványok határokon 
átnyúló interoperabilitása ennek 
eredményeképpen nem csökkenhet.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ha a tagállamok nemzeti biztonsági 
elemekkel egészítik ki a személyazonosító 
igazolványokat, ez nem csökkentheti a 
személyazonosító igazolványok határokon 
átnyúló interoperabilitását és a minimális 
biztonsági szabványok hatékonyságát.

(9) Ha a tagállamok további biztonsági 
elemekkel egészítik ki a személyazonosító 
igazolványokat, ez nem csökkentheti a 
személyazonosító igazolványok határokon 
átnyúló interoperabilitását és a minimális 
biztonsági szabványok hatékonyságát.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottság az 12b. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
végrehajtási aktusokat fogad el, 
melyekben meghatározza az (1), (1a) és 
(2a) bekezdésben említett műszaki 
előírásokat.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A személyazonosító igazolványok 
érvényességének időtartama legfeljebb 10 
év. Bizonyos korcsoportok esetében 
eltérésekről lehet rendelkezni.

törölve
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az érvényesség időtartama

(1) A személyazonosító igazolványok 
érvényességének időtartama tíz év.
(2) Amennyiben egy tagállam úgy dönt, 
hogy ujjlenyomatot vesz, a kiskorúak 
számára kiállított, ujjlenyomatot nem 
tartalmazó személyazonosító igazolvány 
érvényessége legkésőbb hat hónappal azt 
követően lejár, hogy birtokosa elérte az 
ujjnyomatvételi kötelezettség korhatárát. 
(3) A kiskorúaknak kiállított 
személyazonosító igazolványok 
érvényességének időtartama öt év.
(4) Abban az esetben, ha átmenetileg 
nem lehetséges az ujjlenyomatok vagy az 
arckép rögzítése, a személyazonosító 
igazolványok érvényességi ideje legfeljebb 
3 hónap lehet.
(5) A 75 évesnél idősebb személyek 
számára kiállított személyazonosító 
igazolványok esetében a tagállamok 
meghatározhatnak 10 évnél hosszabb 
érvényességi időtartamot is.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk követelményeinek meg nem 
felelő személyazonosító igazolványok 
érvényessége a lejáratuk időpontjában vagy 
[a rendelet alkalmazásának kezdőnapját 
követően] öt év elteltével szűnik meg, attól 
függően, hogy melyik következik be 
korábban. Azon személyazonosító 

A 3. cikk követelményeinek meg nem 
felelő személyazonosító igazolványok 
érvényessége a lejáratuk időpontjában vagy 
… [a rendelet alkalmazásának kezdőnapját 
követően] nyolc év elteltével szűnik meg, 
attól függően, hogy melyik következik be 
korábban. Azon személyazonosító 
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igazolványok érvényessége azonban, 
amelyek nem tartalmaznak a 9303. sz. 
ICAO-dokumentum 3. részének (hetedik 
kiadás, 2015) megfelelő, géppel olvasható 
vizsgálati zónát (MRZ), a lejáratuk 
időpontjában vagy [a rendelet 
alkalmazásának kezdőnapját követően] két 
év elteltével szűnik meg, attól függően, 
hogy melyik következik be korábban.

igazolványok érvényessége azonban, 
amelyek nem tartalmaznak a 9303. sz. 
ICAO-dokumentum 3. részének (hetedik 
kiadás, 2015) megfelelő, géppel olvasható 
vizsgálati zónát (MRZ), a lejáratuk 
időpontjában vagy [a rendelet 
alkalmazásának kezdőnapját követően] öt 
év elteltével szűnik meg, attól függően, 
hogy melyik következik be korábban.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által az Unió polgárai 
számára kiállított tartózkodási 
okmányoknak legalább az alábbiakat fel 
kell tüntetniük:

A tagállamok által az Unió polgárai 
számára kiállított tartózkodási okmányok 
kék színűek, és azoknak legalább az 
alábbiakat fel kell tüntetniük a rendelet 
mellékletében előírt sorrendben:

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az okmány elnevezése a kiállító 
tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, 
és ezen túlmenően az uniós intézmények 
hivatalos nyelveinek legalább egyikén;

a) az okmány elnevezése, „uniós 
polgár”, a kiállító tagállam hivatalos 
nyelvére vagy nyelveire is lefordítva;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyértelmű hivatkozás arra, hogy az 
okmányt a 2004/38/EK irányelvnek 
megfelelően állították ki;

b) annak egyértelmű megállapítása, 
hogy az okmányt a 2004/38/EK 
irányelvnek megfelelően állították ki;
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a kártyát kibocsátó tagállam 
megkülönböztető jele kék téglalapban 
negatív nyomással, 12 sárga csillaggal 
körülvéve. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy végrehajtási aktust fogadjon el 
a műszaki előírások meghatározására.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy tagállam úgy 
határoz, hogy ujjlenyomatot vesz, a 12 év 
alatti gyermekek mentességet élvezhetnek 
e kötelezettség alól. A 6 év alatti 
gyermekek mentesülnek az 
ujjlenyomatvételi kötelezettség alól. 
Azokat a személyeket, akik esetében az 
ujjnyomatrögzítés fizikailag lehetetlen, 
mentesíteni kell az ujjnyomatvételi 
kötelezettség alól .

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2004/38/EK irányelvtől eltérve az 
uniós polgárok nem valamely tagállam 
állampolgárai közé tartozó 
családtagjainak új tartózkodási kártyáit 
valamennyi tagállamnak el kell ismernie. 
Ezen igazolványok személyazonosító és úti 
okmányként is alkalmazhatóak, és e 
funkciójukban valamennyi tagállamnak el 
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kell azokat ismernie.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A biometrikus azonosítók felvétele

(1) A biometrikus azonosítók felvételét 
kizárólag a személyazonosító 
igazolványok, illetve tartózkodási kártyák 
kiállításáért felelős nemzeti hatóságok 
által kijelölt szakképzett és megfelelően 
felhatalmazott alkalmazottak végezhetik 
kizárólag a 3. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott, magas biztonsági fokú 
adathordozóba történő beillesztés céljából.
(2) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a biometrikus adatok 
felvétele tekintetében olyan megfelelő és 
hatékony eljárások álljanak 
rendelkezésre, amelyek tiszteletben tartják 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezményben, valamint 
az Egyesült Nemzetek a Gyermek Jogairól 
szóló Egyezményében megállapított 
jogokat és elveket.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyermek mindenek felett álló érdeke az 
adatfelvételi eljárás egésze során 
elsődleges szempont legyen. Ennek 
érdekében az (1) bekezdésben említett 
szakképzett alkalmazottaknak megfelelő 
képzésben kell részesülniük a biometrikus 
azonosítók felvételének gyermekbarát 
gyakorlatairól.
(4) A hibás egyezések kockázatának 
elkerülése érdekében egy daktiloszkópiai 
szakértőnek manuálisan ellenőriznie kell 
minden olyan, 14 évnél fiatalabb 
gyermekre vagy 75 évnél idősebb 
személyre vonatkozó egyezést, amely több 
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mint öt évvel korábban rögzített, 
biometrikus azonosítókon alapul, illetve 
amely nem bizonyítja a dokumentum 
hitelességét vagy tulajdonosa 
személyazonosságát.
(5) A 3. cikk (3) bekezdésében említett 
adathordozón kívül tárolt biometrikus 
azonosítókat biztonságos módon, 
kizárólag a nemzeti személyazonosító 
igazolvány vagy tartózkodási engedély 
kiállításához szükséges ideig, és minden 
esetben az azonosítók felvételétől számított 
legfeljebb egy hónapig lehet tárolni, és az 
adathordozón való tárulásokat követően 
azokat haladéktalanul törölni kell és meg 
kell semmisíteni.
(6) A rendelet nem jelent jogalapot 
központosított uniós szintű vagy nemzeti 
szintű adatbázis létrehozására.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk 10. cikk

A személyes adatok védelme Alapvető jogok és a személyes adatok 
védelme

(1) Az (EU) 2016/679 rendelet 
alkalmazásának sérelme nélkül, azok a 
személyek, akik számára személyazonosító 
igazolványt vagy tartózkodási okmányt 
állítottak ki, jogosultak arra, hogy 
ellenőrizzék az okmányokban tárolt 
személyes adatokat, és szükség esetén 
azok helyesbítését vagy törlését kérjék.

(1a) E rendelet végrehajtása során a 
tagállamok tiszteletben tartják az alapvető 
jogokat, és szem előtt tartják a különösen 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert elveket.
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(1b) A személyes adatok e rendelet 
értelmében történő kezelésére az (EU) 
2016/679 rendelet alkalmazandó.
(1c) A személyes adatok gyűjtése során 
az illetékes hatóságnak az érintett 
személyek számára meg kell adnia az 
(EU) 2016/679 rendelet 12., 13. és 14. 
cikke által előírt tájékoztatást a felsorolt 
rendelkezésekben meghatározott módon.
(1d) Az a személy, akinek az adatai az 
okmányokban szerepelnek, az (EU) 
2016/679 rendelet III. fejezetével 
összhangban az okmányok kiállításáért 
felelős nemzeti hatósággal szemben élhet 
a kezelt adatokhoz való hozzáférés, illetve 
a kezelt adatok helyesbítésének, 
kiegészítésének, törlésének és az 
adatkezelés korlátozásának jogával. Azon 
személyek, akik számára személyazonosító 
igazolványt vagy tartózkodási okmányt 
állítottak ki, jogosultak arra, hogy 
ellenőrizzék az okmányokban tárolt 
személyes adatokat, és szükség esetén a 
pontatlan adatok helyesbítését vagy 
törlését és új dokumentum kiállítását 
kérjék. A tagállamoknak meghatározott 
eljárásokat kell létrehozniuk, amelyek 
megkönnyítik e jogok gyakorlását.

(2) A személyazonosító igazolvány vagy 
tartózkodási okmány géppel olvasható 
formátumú információt kizárólag e 
rendeletnek vagy a kiadó tagállam nemzeti 
jogszabályainak megfelelően tartalmazhat.

(2) A személyazonosító igazolvány vagy 
tartózkodási okmány géppel olvasható 
formátumú információt kizárólag e 
rendeletnek vagy a kiadó tagállam nemzeti 
jogszabályainak megfelelően tartalmazhat.

(3) A személyazonosító igazolványok és 
tartózkodási okmányok adathordozójába 
felvett és tárolt biometrikus adatok 
kizárólag az uniós és nemzeti jog alapján, 
az alábbiak ellenőrzésére használhatók fel:

(3) A személyazonosító igazolványok és 
tartózkodási okmányok adathordozójában 
tárolt biometrikus adatok kizárólag az 
uniós és nemzeti jog alapján, az illetékes 
nemzeti hatóságok és az uniós 
ügynökségek megfelelően felhatalmazott 
alkalmazottai által, kizárólag az alábbiak 
ellenőrzésére használhatók fel:

a) a személyazonosító igazolvány vagy 
tartózkodási okmány eredetisége;

a) a személyazonosító igazolvány vagy 
tartózkodási okmány eredetisége;

b) az okmány birtokosának 
személyazonossága közvetlenül 
hozzáférhető, összehasonlítható jellemzők 
segítségével, amennyiben a 

b) az okmány birtokosának 
személyazonossága közvetlenül 
hozzáférhető, összehasonlítható jellemzők 
segítségével, amennyiben a 
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személyazonosító igazolvány vagy 
tartózkodási okmány bemutatása 
jogszabályi előírás.

személyazonosító igazolvány vagy 
tartózkodási okmány bemutatása 
jogszabályi előírás.

(3a) A tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a 3. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott chipen tárolt biometrikus 
adatokhoz hozzáféréssel rendelkező 
illetékes hatóságokról, és ezt a 
nyilvántartást a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják, amely egy naprakész online 
nyilvántartást vezet, és évente közzéteszi a 
nemzeti nyilvántartások összeállítását.
(3b) A biztonsági szabványok bevezetése 
a személyazonosító igazolványokban és 
azon családtagok tartózkodási kártyáiban, 
akik nem valamely tagállam 
állampolgárai, nem vezethet a díjak 
indokolatlan növeléséhez az uniós 
polgárok és a harmadik országbeli 
állampolgárok számára.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Felelősségi körök, biztonsági szabványok 

és felügyelet
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
általuk kiállított kártyák és elnevezések 
megfeleljenek a 3., 6. és 7. cikkben 
meghatározottak szerinti biztonsági 
szabványoknak, formátumnak és 
előírásoknak.
(2) A tagállamok gondoskodnak az e 
rendelet céljából gyűjtött és tárolt adatok 
biztonságról, sértetlenségéről, 
eredetiségéről és titkosságáról.
(3) A tagállamok együttműködnek a 
Bizottsággal olyan kiegészítő elemek 
beillesztése érdekében, amelyek a 
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személyazonosító igazolványokat 
hozzáférhetőbbé és felhasználóbarátabbá 
teszik a fogyatékossággal élő személyek 
számára.
(4) A tagállamok biztosítják az (EU) 
2016/679 rendelet 51. cikkének (1) 
bekezdésében említett felügyeleti 
hatóságok számára a naplóikhoz való 
hozzáférést, valamint mindenkor lehetővé 
teszik számukra az interoperabilitási 
célokra használt létesítményekbe történő 
bejutást.
(5) A tagállamok felelősek e 
kötelezettségek bárminemű be nem 
tartásáért. Minden olyan személy, aki az e 
rendelettel össze nem egyeztethető 
bármely fellépés eredményeként anyagi 
vagy nem anyagi jellegű kárt szenvedett, 
az elszenvedett kárért a kiállító 
tagállamtól kártérítésre jogosult.

Módosítás 58

A következő módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás: 63

Rendeletre irányuló javaslat
10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk
Törzsdokumentumok és ideiglenes 

okmányok
(1) A tagállamok együttműködnek a 
Bizottsággal az okmányok igénylése vagy 
megújítása során használt 
törzsdokumentumokkal kapcsolatos 
legjobb gyakorlatok megosztása 
érdekében.
(2) A tagállamok együttműködnek a 
Bizottsággal a személyazonosító 
okmányok ellopása, elvesztése vagy 
megújítása esetén kiállított ideiglenes 
dokumentumok kölcsönös elismeréséhez, 
vagy abban az esetben szükséges 
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minimális biztonsági elemekkel 
kapcsolatban, amikor átmenetileg nem 
lehetséges ujjlenyomatok vagy arckép 
felvétele.
(3) Legkésőbb (HL: a rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
két év elteltével) a Bizottság 
iránymutatásokat javasol a 
törzsdokumentumokra és az ideiglenes 
okmányok közös elemeire vonatkozóan, 
majd jelentést nyújt be a Tanács és az 
Európai Parlament számára, melyben 
értékeli az ideiglenes okmányok közös 
elemei bevezetésének szükségességét.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a hatálybalépését követő 
legkésőbb 12 hónapon belül részletes 
programot határoz meg ezen rendelet 
kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak nyomon követésére.

A Bizottság a hatálybalépését követő 
legkésőbb 12 hónapon belül részletes 
programot határoz meg ezen rendelet 
kimeneteinek, eredményeinek és 
hatásainak nyomon követésére, beleértve 
az alapvető jogokra gyakorolt hatását.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az alkalmazás 
kezdőnapjától számított négy év elteltével 
jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

(1) A Bizottság e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
három év elteltével, és azt követően 
ötévente jelentést nyújt be e rendelet 
alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, különös tekintettel 
a rendelet alapvető jogoknak való 
megfelelésére, a 10. cikk (2) és (3) 
bekezdésében felsorolt adatgyűjtési 
céloknak való megfelelésére, valamint a 
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biztonsági szint megfelelőségére. A 
Bizottság az alkalmazás kezdőnapjától 
számított négy év elteltével jelentést nyújt 
be e rendelet alkalmazásáról az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság leghamarabb a rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
hat év elteltével értékelést végez e 
rendeletről, és a főbb megállapításokról 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. Az értékelést a 
Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó 
iránymutatása szerint kell elvégezni.

(2) A Bizottság a rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
hat, majd tíz év elteltével értékelést végez e 
rendeletről, és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak a főbb 
megállapításokról, különösen az alapvető 
jogokat érintő hatásáról, az uniós 
polgárok mobilitásának és a biztonság 
szintjének hatékonyságáról és javulásáról, 
valamint a biometrikus technológiának az 
úti okmányok biztonságának garantálása 
tekintetében vett hatékonyságáról. Az 
értékelést a Bizottság minőségi 
jogalkotásra vonatkozó iránymutatása 
szerint kell elvégezni.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megküldik a jelentések 
elkészítéséhez szükséges információkat a 
Bizottságnak.

(3) A tagállamok és a releváns uniós 
ügynökségek megküldik a jelentések 
elkészítéséhez szükséges információkat a 
Bizottságnak.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
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12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
További műszaki előírások

Annak biztosítása érdekében, hogy adott 
esetben az 1. cikkben említett 
személyazonosító igazolványok és a 
tartózkodási okmányok megfeleljenek a 
legutóbb a C(2013)6178 bizottsági 
határozattal módosított C(2002)3069 
bizottsági határozat által végrehajtott 
1030/2002/EK rendelet értelmében 
elfogadott jövőbeli biztonsági 
minimumszabályoknak, a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok révén további 
műszaki előírásokat kell megállapítania 
az alábbiakkal kapcsolatban:
a) további biztonsági elemek és 
követelmények, ideértve a hamisítás és 
meghamisítás elleni emelt szintű 
előírásokat;
b) a biometrikus jellemzők 
adathordozójára és biztonságára 
vonatkozó műszaki előírások, beleértve a 
jogosulatlan hozzáférés megelőzését és a 
könnyített hitelesítést is;
c) az arckép és az ujjlenyomatok 
minőségére és közös műszaki előírásaira 
vonatkozó követelmények.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
12b. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.A 
12b. cikkben említett eljárással 
összhangban az 1683/95/EK rendelet 6. 
bekezdésével létrehozott bizottság 
határozhat úgy, hogy az e cikkben említett 
előírások titkosak, és nem kerülnek 
közzétételre. Ebben az esetben ezeket az 
előírásokat kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett kapcsolattartó 
pontok száméra lehet rendelkezésre 
bocsátani.
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot az 1683/95/EK 
rendelet 6. cikke által létrehozott bizottság 
segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.
(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

I. MELLÉKLET
NEMZETI SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYOK MINTÁJA*

ELŐLAP:

Az MROTD (géppel olvasható hivatalos úti okmány) előlapjának I. zónája a kiállító 
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tagállam vagy szervezet és az okmány azonosítására szolgál.
Az adatelemeket a II. és III. zónában a szokásos sorrendben kell feltüntetni. A II. és a III. 
zóna egyaránt tartalmaz egy-egy olyan mezőt, amelybe opcionális adatelemek illeszthetők 
be. A II. zóna részét képező opcionális mezőt a személyes adatelemek, a III. zóna részét 
képező opcionális mezőt pedig az okmánnyal kapcsolatos adatelemek beillesztésére kell 
használni. Amennyiben a kiállító tagállam vagy szervezet nem használja a II. és III. zóna 
opcionális mezőit, a TD1 úti okmányon nem szükséges ezeknek helyet fenntartani.
A IV. zóna tartalmazza a tulajdonos aláírását vagy kézjegyét. A kiállító tagállam vagy 
szervezet határoz a tulajdonos kézjegyének elfogadhatóságáról.
Az V. zóna tartalmazza a személyi azonosító elemet/elemeket, amely magában foglalja a 
kizárólag a tulajdonosról készült arcképet. A kiállító tagállam vagy szervezet saját 
hatáskörében meghatározhatja, hogy a II. zóna nevek feltüntetésére szolgáló mezői és a 
tulajdonosnak a IV. zónában feltüntetett aláírása vagy szokásos jelölése lefedhetik az V. 
zónát is, feltéve, ha ez nem akadályozza az említett három zóna bármelyikében szereplő 
adatok felismerését.
HÁTOLDAL:

__________________
* Kivonat a 9303. számú ICAO dokumentum 5. részéből (hetedik kiadás, 2015.)


