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RÖVID INDOKOLÁS

A rendeletre irányuló javaslat egyrészt a bejelentett elektronikus azonosítási rendszerek, 
másrészt a megbízható elektronikus szolgáltatások kölcsönös elismerésére vonatkozik. 

Célja a hatályos jogalkotási keret kiegészítése, és elsősorban a jogbiztonságot és a megbízható 
biztonsági szintet nyújtó elektronikus tranzakciók számára transznacionális és ágazatközi 
átfogó keret biztosítása. E javaslat továbbá az egységes piaci I. intézkedéscsomaggal is 
egybevág, és ebben a vonatkozásban az egységes piacon a növekedés ösztönzésére és a 
bizalom erősítésére irányuló tizenkét kulcsintézkedés egyikét képezi.

A vélemény előadója az alábbi megjegyzéseket kívánja tenni:

A vélemény előadója támogatja a Bizottság által javasolt szöveget, valamint az irányelv 
helyett a rendeleti forma választását, mivel az 1999/93/EK irányelv csak az elektronikus 
aláírásokra vonatkozott, és nem érte el a kívánt hatást. 

A vélemény előadója egyetért az egységes digitális piac létrehozását célzó javaslat általános 
célkitűzéseivel. Ennek érdekében a szöveg jelentősen megerősíti a megbízható szolgáltatások 
jogbiztonságát, amely az elektronikus tranzakciók és különösen a határokon átnyúló 
elektronikus tranzakciók bővítésének előfeltétele. 

A jogszabály nemcsak a nemzeti kormányzatokra, az e-kormányzat fejlődésére, hanem a 
vállalkozásokra – például az elektronikus közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférés bővülő
lehetőségei tekintetében –, és végül az egyénekre nézve is többletértékkel jár, akiknek nem 
kell többé utazniuk ahhoz, hogy például beiratkozzanak a lakóhelyüktől távoli egyetemre, és 
ez költségekkel sem jár számukra.

Tekintettel a megbízható szolgáltatások bővülő piacára és a következő évtizedben a még 
előttük álló jelentős fejlődésre, a vélemény előadója támogatja a szöveg mögötti semleges 
technológiai megközelítést.

A vélemény előadója ugyanakkor emlékeztetni kíván arra, hogy a digitális személyazonosság 
kérdésköre összetett. Az interoperábilis nemzeti digitális személyazonosságot előnyben 
részesítő megközelítés ugyan elengedhetetlen, de nem sértheti az információs rendszerek 
biztonsági követelményeit, valamint a magánélet védelméhez és tiszteletben tartásához 
kapcsolódó alapvető elveket, amelyek a digitális világban a bizalom fejlődésének előfeltételei.

A vélemény előadója ezért különböző biztonsági szintek bevezetését javasolja, ami a 
kölcsönös elismerés elvének előfeltétele. Ily módon egy minimális biztonsági szint is létrejön, 
amely növeli az internetes biztonságot.

A megbízható szolgáltatók felelősségével kapcsolatban a vélemény előadója szerint a 
1999/93/EK irányelvnek megfelelően ezt a felelősséget kizárólag a minősített megbízható 
szolgáltatók tekintetében kell előírni. 

Az ellenőrzés vonatkozásában az előadó üdvözli a rendeletre irányuló javaslat III. fejezete 2. 
szakaszának rendelkezéseit. A felügyeleti szervek által végzett ellenőrzési tevékenység 
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megkönnyítése, valamint a nem minősített megbízható szolgáltatások joghatása terén a 
minimális szintű konzisztencia biztosítása érdekében azonban az előadó azt szeretné, ha a 
nem minősített megbízható szolgáltatókkal szemben bevezetnék azt a kötelezettséget, hogy a 
megbízható szolgáltatás elindítására irányuló szándékukat be kell jelenteniük. 

A vélemény előadója szerint a minősített megbízható szolgáltatók tekintetében számos 
ellenőrzési és biztonsági követelményt előíró rendeletre irányuló javaslatban egy új cikkben 
létre kell hozni egy minősített „EU” megbízhatósági jelzést. Ezt a jelzést a rendelet 
követelményeinek megfelelő, minősített megbízható szolgáltatók minősített megbízható 
szolgáltatásaik ismertetőjében és reklámjában használhatnák. Ez az eszköz segítené továbbá a 
jogosult minősített szolgáltatókat abban, hogy megkülönböztessék magukat a 
versenytársaiktól.

Végül tekintettel arra, hogy a vélemény előadója szerint a rendeletre irányuló javaslatban túl 
sok a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, azok számának korlátozására több javaslatot tesz.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E rendelet egyik célkitűzése, hogy 
elhárítsa azokat a meglévő akadályokat, 
amelyek a tagállamokban legalább a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használt elektronikus azonosító eszközök 
tagállamok közötti alkalmazásának útjában 
állnak. A rendelet nem kíván beavatkozni a 
tagállamokban kialakított elektronikus 
személyazonosság-kezelő rendszerekbe és 
az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrákba. 
A rendelet célja, hogy a tagállamok által 
kínált, tagállamok közötti online 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetén 
biztosítsa a biztonságos azonosítás és 
hitelesítés lehetőségét.

(11) E rendelet egyik célkitűzése, hogy 
elhárítsa azokat a meglévő akadályokat, 
amelyek a tagállamokban legalább a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használt elektronikus azonosító eszközök 
tagállamok közötti alkalmazásának útjában 
állnak. A rendelet nem kíván beavatkozni a 
tagállamokban kialakított elektronikus 
személyazonosság-kezelő rendszerekbe és 
az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrákba, 
hanem különböző biztonsági szinteket 
kíván bevezetni, amelyek közös biztonsági 
minimumkövetelményeket garantálnak. A 
rendelet célja, hogy a tagállamok által 
kínált, tagállamok közötti online 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetén 
biztosítsa a biztonságos azonosítás és 
hitelesítés lehetőségét a 
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technológiasemlegesség teljes tiszteletben 
tartása mellett.

Indokolás

A Bizottság a közös biztonsági követelményekkel rendelkező megbízható szolgáltatásokkal 
ellentétben semmit sem írt elő az elektronikus azonosítással kapcsolatban. Az előadó 
véleménye szerint a különböző biztonsági szintek – és ezáltal a minimális biztonsági szint –
bevezetése a kölcsönös elismerés elvének előfeltétele, amely a digitális világban csak 
hozzájárul a biztonsági szint növeléséhez.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A rendeletben meg kell határozni 
néhány feltételt arra vonatkozóan, hogy 
mely elektronikus azonosító eszközöket 
kell elfogadni, és hogyan kell bejelenteni a 
rendszereket. E feltételek segítik a 
tagállamokat abban, hogy kialakítsák az 
egymás elektronikus azonosítási 
rendszereibe vetett szükséges bizalmat, 
valamint kölcsönösen elismerjék és 
elfogadják a rendszereikben bejelentett 
elektronikus azonosító eszközöket. A 
kölcsönös elismerés és elfogadás elvét kell 
alkalmazni, amennyiben a bejelentő
tagállam teljesíti a bejelentésre vonatkozó 
feltételeket, és a bejelentést kihirdették az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az ilyen 
online szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek és a kérelmező számára 
történő végleges szolgáltatásnyújtásnak 
azonban szorosan kapcsolódnia kell ahhoz 
a joghoz, hogy az érintett e szolgáltatásokat 
a nemzeti jogszabályokban meghatározott 
feltételek szerint veheti igénybe.

(13) A rendeletben meg kell határozni 
néhány feltételt arra vonatkozóan, hogy 
mely elektronikus azonosító eszközöket 
kell elfogadni, és hogyan kell bejelenteni a 
rendszereket. E feltételek segítik a 
tagállamokat abban, hogy kialakítsák az 
egymás elektronikus azonosítási 
rendszereibe vetett szükséges bizalmat, 
valamint kölcsönösen elismerjék és 
elfogadják a rendszereikben bejelentett 
elektronikus azonosító eszközöket. A 
kölcsönös elismerés és elfogadás elvét kell 
alkalmazni, amennyiben a bejelentő
tagállam teljesíti a bejelentésre vonatkozó 
feltételeket, és a bejelentést a bejelentett 
elektronikus azonosítási rendszer és a 
különböző biztonsági szintekre vonatkozó 
információk leírásával kihirdették az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az ilyen 
online szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek és a kérelmező számára 
történő végleges szolgáltatásnyújtásnak 
azonban szorosan kapcsolódnia kell ahhoz 
a joghoz, hogy az érintett e szolgáltatásokat 
a nemzeti jogszabályokban meghatározott 
feltételek szerint veheti igénybe.

Indokolás

A Bizottság a közös biztonsági követelményekkel rendelkező megbízható szolgáltatásokkal 
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ellentétben semmit sem írt elő az elektronikus azonosítással kapcsolatban. Az előadó 
véleménye szerint a különböző biztonsági szintek – és ezáltal a minimális biztonsági szint –
bevezetése a kölcsönös elismerés elvének előfeltétele, amely a digitális világban csak 
hozzájárul a biztonsági szint növeléséhez.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamok együttműködése a 
bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerek műszaki átjárhatóságát hivatott 
szolgálni a kockázat mértékének megfelelő
magas szintű bizalom és biztonság 
elősegítése érdekében. A tagállamok 
közötti információcserének és a bevált 
gyakorlatok kölcsönös elismerésük céljából 
történő megosztásának elő kell segítenie az 
ilyen együttműködést.

(16) A tagállamok együttműködése a 
bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerek műszaki átjárhatóságát hivatott 
szolgálni a kockázat mértékének megfelelő
magas szintű bizalom és biztonság 
elősegítése érdekében. A tagállamok 
közötti információcserének és a bevált 
gyakorlatok kölcsönös elismerésük céljából 
történő megosztásának elő kell segítenie az 
ilyen együttműködést. A hatékonyság, az 
interoperabilitás és a biztonság 
garantálása érdekében a biztosítékokról 
még a bejelentés előtt gondoskodni kell.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rendeletnek létre kell hoznia a 
megbízható elektronikus szolgáltatások 
általános jogi keretét is. Nem teheti 
azonban általánosan kötelezővé a 
szolgáltatások igénybevételét. Különösen 
nem vonatkozhat a megbízható 
elektronikus szolgáltatásoknak olyan 
biztosítására, amely a magánjog alapján 
kötött önkéntes megállapodásokon alapul.
Nem foglalkozhat a szerződések
megkötésének és érvényességének

(17) A rendeletnek létre kell hoznia a 
megbízható elektronikus szolgáltatások 
általános jogi keretét is. Nem teheti
azonban általánosan kötelezővé a 
szolgáltatások igénybevételét. Különösen 
nem vonatkozhat a megbízható 
elektronikus szolgáltatásoknak olyan 
biztosítására, amely a magánjog alapján 
kötött önkéntes megállapodásokon alapul.
Nem befolyásolhatja a szerződések
formájára, megkötésére vagy hatályára, 
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szempontjaival, sem más olyan jogi 
kötelezettségekkel, amelyekre nemzeti 
vagy uniós jogszabályokban előírt alaki 
követelmények vonatkoznak.

illetve az egyéb magánjogi kötelezettségek 
formájára, létrehozására vagy 
érvényességére vonatkozó előírásokat, 
függetlenül attól, hogy azok nemzeti vagy 
uniós jogszabályokon – például az 
593/2008/EK rendelet 10. és 11. cikkén –
alapulnak-e. Ezenfelül e rendelet nem 
érinti a dokumentumok felhasználása 
tekintetében a nemzeti vagy uniós 
jogszabályok által előírt szabályokat és 
korlátozásokat, és nem vonatkozik a 
nyilvántartásba vételi eljárásra, 
különösen a telekkönyvi és kereskedelmi 
nyilvántartásba vételi eljárásra.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Tekintettel a technológia gyors 
változására, a rendelet innovációkra 
nyitott megközelítést fogad el.

(20) Tekintettel a technológia gyors 
változására, a rendeletnek az innováció 
ösztönzését célzó megközelítést kell 
alkalmaznia.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az emberek belső piacba vetett 
bizalmának megerősítése, valamint a 
megbízható szolgáltatások és termékek 
igénybevételének ösztönzése érdekében be 
kell vezetni a minősített megbízható 
szolgáltatás és a minősített megbízható 
szolgáltató fogalmát az igénybe vett vagy 
nyújtott minősített megbízható szolgáltatás 
és termék magas szintű biztonságának 
megteremtését szolgáló követelmények és 

(22) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
és a fogyasztók belső piacba vetett 
bizalmának megerősítése, valamint a 
megbízható szolgáltatások és termékek 
igénybevételének ösztönzése érdekében be 
kell vezetni a minősített megbízható 
szolgáltatás és a minősített megbízható 
szolgáltató fogalmát az igénybe vett vagy 
nyújtott minősített megbízható szolgáltatás 
és termék magas szintű biztonságának 
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kötelezettségek biztosítása céljából. megteremtését szolgáló követelmények és 
kötelezettségek biztosítása céljából.
Jogilag mind a minősített, mind a fokozott 
biztonságú elektronikus aláírás a saját 
kezű aláírással egyenértékűnek 
tekinthető. E rendelet semmiképpen nem 
korlátozza a természetes vagy jogi 
személyeket abban, hogy bizonyítékok 
alapján kimutassák, ha valamely 
elektronikus aláírási forma nem 
megbízható. Azonban amennyiben 
minősített elektronikus aláírás használata 
esetén megkérdőjelezik az aláíró 
személyét, a bizonyítási kötelezettség a 
vitató felet terheli.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy akár a nem minősített aláírás is ugyanolyan joghatással bírhat, 
mint a saját kezű aláírás. Az egyetlen különbséget a bizonyítás terhe jelenti.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Unióban hatályba lépett, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben szereplő
kötelezettségekkel összhangban a 
fogyatékossággal élő személyeknek a többi 
fogyasztóval azonos alapokon kell tudniuk 
használni a megbízható szolgáltatásokat és 
az ilyen szolgáltatásnyújtás során 
alkalmazott végfelhasználói termékeket.

(23) Az Unióban hatályba lépett, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló ENSZ-egyezményben szereplő
kötelezettségekkel, valamint a 
közigazgatási szervek webhelyeinek 
akadálymentesítéséről szóló európai uniós 
jogszabályok tiszteletben tartásával és 
azokkal teljes összhangban a 
fogyatékossággal élő személyeknek a többi 
fogyasztóval azonos alapokon kell tudniuk 
használni a megbízható szolgáltatásokat, az 
elektronikus azonosítási szolgáltatásokat
és az ilyen szolgáltatásnyújtás során 
alkalmazott végfelhasználói termékeket.
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Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A biztonság megsértésének 
bejelentése és a biztonsági 
kockázatértékelések létfontosságúak az 
érintett felek számára történő megfelelő
tájékoztatás céljából a biztonság 
megsértése vagy az adatok 
sértetlenségének megszűnése esetén.

(29) Az érintett felek számára történő
megfelelő tájékoztatás céljából a biztonság 
megsértése vagy az adatok 
sértetlenségének megszűnése esetén
létfontosságú, hogy a megbízható 
szolgáltatók az illetékes felügyeleti 
hatóságnak bejelentsék a biztonság 
megsértését és a biztonsági 
kockázatértékeléseket.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A minősített megbízható szolgáltatók 
felügyeletének elősegítése érdekében, 
például olyan esetekben, amelyekben a 
szolgáltató másik tagállam területén nyújt 
szolgáltatásokat és ott nem áll felügyelet 
alatt, vagy ha a szolgáltató számítógépei 
nem a székhelye szerinti tagállamban 
találhatók, létre kell hozni a tagállamok 
felügyeleti szervei közötti kölcsönös 
segítségnyújtási rendszert.

(34) A minősített megbízható szolgáltatók
e rendeletben megállapítottak szerinti
felügyeletének elősegítése és hatékony 
biztosítása érdekében, például olyan 
esetekben, amelyekben a szolgáltató másik 
tagállam területén nyújt szolgáltatásokat és 
ott nem áll felügyelet alatt, vagy ha a 
szolgáltató számítógépei nem a székhelye 
szerinti tagállamban találhatók, létre kell 
hozni a tagállamok felügyeleti szervei 
közötti kölcsönös segítségnyújtási 
rendszert. E rendszer célja ugyanakkor a 
megbízható szolgáltatók adminisztratív 
terheinek egyszerűsítése és csökkentése 
egy egyablakos ügyintézési rendszert 
biztosító felügyeleti hatóság révén.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A felhasználók internet iránti 
bizalmának megerősítése és az e rendelet 
követelményeit betartó minősített 
megbízható szolgáltatók jobb 
megkülönböztetése érdekében létre kell 
hozni egy minősített „EU” 
megbízhatósági jelzést. 

Indokolás

Az egységes digitális piac megvalósításáról szóló 2012. október 26-i európai parlamenti 
állásfoglalásban már előírt megbízhatósági jelzésen keresztül elérendő cél a felhasználók 
internet iránti bizalmának – könnyen azonosítható európai jelzés létrehozásával történő –
megerősítése. Ezenkívül a megbízható online szolgáltatások biztonsági szintjének növelésére 
irányuló célkitűzéssel összhangban, ennek a jelzésnek és az e-kereskedelem által nyújtott 
többletértéknek különösen a 19. cikk követelményeinek megfelelő, minősített megbízható 
szolgáltatók rendelkezésére kell állnia.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Számos gazdasági előnye miatt 
fejleszteni kell az elektronikus aláírások 
távolból történő létrehozását, amelynek 
elektronikus aláírási létrehozási 
környezetét az aláíró nevében egy 
megbízható szolgáltató irányítja. Annak 
biztosítása érdekében azonban, hogy ezek 
az elektronikus aláírások ugyanolyan jogi 
elismerésben részesüljenek, mint a teljes 
egészében a felhasználó által irányított 
környezetben létrehozott elektronikus 
aláírások, a távolból aláírási 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak 
különleges biztonságkezelési és igazgatási 
eljárásokat kell alkalmazniuk, különösen 
megbízható elektronikus kommunikációs 
csatornákat magukban foglaló 
megbízható rendszereket és termékeket 
kell használniuk annak érdekében, hogy 
garantálják az elektronikus aláírás 
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létrehozási környezetének 
megbízhatóságát, valamint azt, hogy ezt a 
környezetet az aláíró kizárólagos 
ellenőrzése alatt használják. A távolból 
aláírást létrehozó eszköz segítségével 
létrehozott minősített elektronikus aláírás 
esetén az e rendeletben szereplő, a 
minősített megbízható szolgáltatóra 
vonatkozó követelményeket kell 
alkalmazni.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a szerveraláírás más szolgáltatásokkal összehasonlítva magasabb 
kockázatnak van kitéve, figyelembe véve ugyanakkor, hogy a felhasználó számára előnyös, és 
fejlődés előtt áll, az előadó véleménye szerint kifejezetten úgy kell megnevezni ezt a 
szolgáltatást, hogy a felügyelethez kapcsolódó ellenőrzések az ilyen típusú aláírás belső
sebezhetőségére összpontosítsanak.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor egy tranzakcióhoz jogi
személy minősített elektronikus bélyegzője 
szükséges, a jogi személy meghatalmazott 
képviselőjének minősített elektronikus 
aláírását ugyanúgy el kell fogadni.

(42) Amikor a nemzeti vagy uniós 
jogszabályok szerint egy jogi személy 
minősített elektronikus bélyegzője 
szükséges, a jogi személy meghatalmazott 
képviselőjének minősített elektronikus 
aláírását ugyanúgy el kell fogadni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az elektronikus bélyegző igazolja, 
hogy az elektronikus dokumentumot jogi 
személy bocsátotta ki, biztosítva a 
dokumentum eredetének és 

(43) Az érvényes elektronikus bélyegző
elsődleges bizonyítékként szolgál a hozzá 
kapcsolódó elektronikus dokumentum 
hitelességére és sértetlenségére 
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sértetlenségének bizonyosságát. vonatkozóan. A felhatalmazásra, 
képviseletre és jogképességre vonatkozó 
nemzeti előírások nem sérülhetnek.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az elektronikus dokumentumok más 
tagállamokban való használatának 
biztosítása érdekében e rendelet 
szabályozza azoknak az elektronikus 
dokumentumoknak a joghatását, 
amelyeket a kockázatértékeléstől függően 
a papíralapú dokumentumokkal 
egyenértékűnek kell tekinteni, feltéve, 
hogy biztosított a dokumentumok 
hitelessége és sértetlensége. A belső
piacon történő, tagállamok közötti 
elektronikus tranzakciók további javítása 
érdekében fontos továbbá, hogy a 
tagállamok érintett illetékes szervei által 
saját nemzeti jogszabályaik értelmében 
kibocsátott eredeti elektronikus 
dokumentumokat vagy hitelesített 
másolatokat más tagállamban is 
elfogadják ilyenként. Ez a rendelet nem 
lehet hatással a tagállamok ahhoz való 
jogára, hogy meghatározzák, nemzeti 
szinten mi minősül eredetinek vagy 
másolatnak, de lehetővé teszi, hogy ezek 
eredetiként vagy másolatként 
használhatók legyenek más 
tagállamokban is.

törölve

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az elektronikus azonosítással 
kapcsolatos lehetőségekről és 
korlátozásokról egyértelműen 
tájékoztassák a polgárokat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) E rendelet egyes részletes technikai 
vonatkozásainak rugalmas és gyors 
kiegészítése érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus azonosítás 
interoperabilitásával; a megbízható
szolgáltatók számára kötelező biztonsági 
intézkedésekkel; a szolgáltatók
ellenőrzéséért felelős elismert független 
testületekkel; a megbízható szolgáltatók 
listájával; az elektronikus aláírások
biztonsági szintjére vonatkozó 
előírásokkal; az elektronikus aláírások
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra, azok hitelesítésére és 
megőrzésére vonatkozó előírásokkal; a 
minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközök 
hitelesítéséért felelős szervekkel; az 
elektronikus bélyegzők biztonsági szintjére 
és az elektronikus bélyegzők hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó előírásokkal, valamint a 
kézbesítési szolgáltatások 
interoperabilitásával kapcsolatban.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő

(49) E rendelet egyes részletes technikai 
vonatkozásainak rugalmas és gyors 
kiegészítése érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus azonosítás 
interoperabilitásával; a szolgáltatók 
ellenőrzéséért felelős elismert független 
testületekkel; az elektronikus aláírások 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra, azok hitelesítésére és 
megőrzésére vonatkozó előírásokkal; a 
minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközök 
hitelesítéséért felelős szervekkel; valamint
az elektronikus bélyegzők hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó előírásokkal. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája során 
– többek között szakértői szinten –
megfelelő konzultációkat folytasson.
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konzultációkat folytasson.

Indokolás

Az előadó által a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan benyújtott 
módosításoknak megfelelően a 49. preambulumbekezdést is módosítani kell.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) A nemzetközi és európai szervezetek 
által végzett szabványosítási munka 
nemzetközileg elismert. Az iparágakkal és 
az érintett szereplőkkel együttműködésben 
végzett munkát többek között az Unió és a 
nemzeti hatóságok finanszírozzák. Az 
elektronikus azonosítás és a megbízható 
elektronikus szolgáltatások magas szintű
biztonságának garantálása érdekében, és 
különösen a felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusok Európai 
Bizottság általi kidolgozása során 
figyelembe kell venni az Európai 
Szabványügyi Bizottság (CEN), az 
Európai Távközlési Szabványügyi Intézet 
(ETSI), az Európai Elektrotechnikai 
Szabványügyi Bizottság (CENELEC) vagy 
a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
(ISO) által kidolgozott szabványokat.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a belső piac megfelelő
működése érdekében az elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításra és megbízható elektronikus
szolgáltatásokra irányadó szabályokat írja 

(1) Az azonosítási módok és a megbízható 
szolgáltatások magas szintű
biztonságának garantálása, valamint a 
polgárok digitális környezetbe vetett 
bizalmának megerősítése érdekében ez a 
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elő. rendelet a belső piac megfelelő működése 
érdekében az elektronikus tranzakciókhoz 
kapcsolódó elektronikus azonosításra és 
megbízható szolgáltatásokra irányadó 
szabályokat írja elő

Indokolás

A 3. cikk 12. pontja a megbízható szolgáltatásokat és nem a megbízható elektronikus 
szolgáltatásokat írja le.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rendelet létrehozza az elektronikus 
aláírások, az elektronikus bélyegzők, az 
elektronikus időbélyegzők, az elektronikus 
dokumentumok, az elektronikus 
kézbesítési szolgáltatások és a weboldal-
hitelesítés jogi keretét.

(3) A rendelet létrehozza az elektronikus 
aláírások, az elektronikus bélyegzők, az 
elektronikus hitelesítés és ellenőrzés, az 
elektronikus időbélyegzők, az elektronikus 
dokumentumok, az elektronikus 
kézbesítési szolgáltatások és a weboldal-
hitelesítés jogi keretét.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendelet biztosítja a rendeletnek 
megfelelő megbízható szolgáltatások és 
termékek belső piaci szabad forgalmát.

(4) A rendelet biztosítja a rendeletnek 
megfelelő minősített és nem minősített
megbízható szolgáltatások és termékek 
belső piaci szabad forgalmát.

Indokolás

A 3. cikk meghatározza a „megbízható szolgáltatások” és a „termékek” fogalmát (lásd még a 
4. cikk szövegét).
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Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a tagállamok által,
nevében vagy felelősségi körében 
biztosított elektronikus azonosításra és az 
Unió területén letelepedett megbízható 
szolgáltatókra vonatkozik.

(1) Ez a rendelet a tagállamok által vagy 
nevében elrendelt, elismert vagy
kibocsátott elektronikus azonosításra 
vonatkozik.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendelet nem vonatkozik a 
megbízható elektronikus 
szolgáltatásoknak a magánjog alapján 
kötött önkéntes megállapodásokon 
alapuló biztosítására.

(2) E rendelet az Unió területén 
letelepedett, minősített és nem minősített 
megbízható szolgáltatókra vonatkozik. A 
rendelet nem vonatkozik felek zárt 
csoportja által választott, és kizárólag a
csoporton belül használt megbízható
szolgáltatásokra.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rendelet nem vonatkozik a 
szerződések megkötésének és 
érvényességének szempontjaira, sem más 
olyan jogi kötelezettségekre, amelyekre
nemzeti vagy uniós jogszabályokban előírt 
alaki követelmények vonatkoznak.

(3) A rendelet nem érinti a szerződések
vagy egyéb magánjogi kötelezettségek 
megkötésére vagy érvényességére 
vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályi 
előírásokat.

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás egy rendelet céljaihoz túlságosan homályos.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet nem érinti a 
dokumentumok felhasználása 
tekintetében a nemzeti vagy uniós 
jogszabályok által előírt szabályokat és 
korlátozásokat, és nem vonatkozik a 
nyilvántartásba vételi eljárásra, 
különösen a telekkönyvi és kereskedelmi 
nyilvántartásba vételi eljárásra.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „elektronikus azonosítás”: a természetes 
vagy jogi személyt egyértelműen 
azonosító, elektronikus formátumú 
személyazonosító adatok felhasználásának 
folyamata;

1. „elektronikus azonosítás”: a természetes 
vagy jogi személyt egyértelműen vagy az 
adott célnak megfelelő mértékben
azonosító, elektronikus formátumú 
személyazonosító adatok felhasználásának 
folyamata;

Indokolás

Be kell építeni az adatminimalizálás elvét e javaslatba. Míg egyes szolgáltatások megkövetelik 
az egyértelmű azonosítást, másokhoz nem feltétlenül szükséges valamennyi adat továbbítása. 
Erre gyakorlati példa az egyszerű életkor-ellenőrzés, amely során nincs szükség egyéb 
személyes adatokra.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont



PE508.181v02-00 18/78 AD\944453HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „hitelesítés”: olyan elektronikus 
folyamat, amely lehetővé teszi a 
természetes vagy jogi személy elektronikus 
személyazonosságának; vagy az 
elektronikus adatok eredetének és 
sértetlenségének elektronikus 
ellenőrzését;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) alkalmas az aláíró azonosítására; b) az aláíró személyére vonatkozóan a jogi 
érvényesség garantálására alkalmas;

Indokolás

Az „azonosítás” kifejezés zavaró, mivel az elektronikus azonosításra utal. Itt egyébként a 
fokozott biztonságú elektronikus aláírás fogalommeghatározásáról van szó, amely a 
„megbízható szolgáltatások” részre utal – a rendeletre irányuló javaslat III. fejezete.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan, elektronikus aláírást létrehozó
adatok felhasználásával hozzák létre,
amelyek nagy biztonsággal és kizárólag az 
aláíró ellenőrzése alatt állnak; és

c) olyan, elektronikus aláírást létrehozó
eszköz felhasználásával hozzák létre, amely
kizárólag az aláíró ellenőrzése alatt áll; és

Indokolás

Tekintettel a 22. és a 23. cikk szövegére, az előadó ezt a szóhasználatot megfelelőbbnek ítéli. 
A „nagy biztonsággal” megfogalmazás jogilag értelmezhetetlen. 
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az 
adatokhoz, amelyekre vonatkozik, hogy az 
adatok minden későbbi változása nyomon 
követhető;

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az 
adatokhoz, amelyeket aláír, hogy az adatok 
minden későbbi változása nyomon 
követhető;

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „minősített elektronikus aláírás”: olyan, 
fokozott biztonságú elektronikus aláírás, 
amelyet minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközzel állítottak 
elő, és amely elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványon alapul;

8. „minősített elektronikus aláírás”: olyan, 
fokozott biztonságú elektronikus aláírás, 
amelyet minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközzel állítottak 
elő, és amely minősített megbízható 
szolgáltató által kibocsátott, elektronikus 
aláírás hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványon alapul;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „tanúsítvány”: olyan elektronikus 
igazolás, amely a természetes személyek 
elektronikus aláírását vagy a jogi 
személyek elektronikus bélyegzőjét 
hitelesítő adatokat a tanúsítványhoz
kapcsolja, és igazolja az érintett személy 
ezen adatait;

10. „tanúsítvány”: olyan elektronikus 
igazolás, amely a természetes személyek 
elektronikus aláírását vagy a jogi 
személyek elektronikus bélyegzőjét 
hitelesítő adatokat ezen jogalany vagy 
természetes vagy jogi személy azonosító 
adataihoz kapcsolja, és igazolja az érintett 
személy ezen adatait;
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „elektronikus aláírás hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítvány”: olyan
igazolás, amelyet elektronikus aláírás 
hitelesítésére használnak; amelyet 
minősített megbízható szolgáltató bocsát
ki; és amely megfelel az I. mellékletben 
megállapított követelményeknek;

11. „elektronikus aláírás hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítvány”: olyan
tanúsítvány, amelyet elektronikus aláírás 
hitelesítésére használnak; amelyet 
minősített megbízható szolgáltató bocsát 
ki; és amely megfelel az I. mellékletben 
megállapított követelményeknek;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „megbízható szolgáltatás”: elektronikus 
aláírások, elektronikus bélyegzők, 
elektronikus időbélyegzők, elektronikus 
dokumentumok, elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások, weboldal-hitelesítés és 
elektronikus tanúsítványok, többek között 
elektronikus aláírások és elektronikus 
bélyegzők tanúsítványainak létrehozására, 
ellenőrzésére, hitelesítésére, kezelésére és
megőrzésére irányuló elektronikus 
szolgáltatás;

12. „megbízható szolgáltatás”: elektronikus 
aláírások, elektronikus bélyegzők, 
elektronikus időbélyegzők, elektronikus 
dokumentumok, elektronikus kézbesítési 
szolgáltatások, weboldal-hitelesítés és 
elektronikus tanúsítványok, többek között 
elektronikus aláírások és elektronikus 
bélyegzők tanúsítványainak létrehozására, 
ellenőrzésére, hitelesítésére vagy
megőrzésére irányuló elektronikus 
szolgáltatás;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „minősített megbízható szolgáltatás”: 
olyan megbízható szolgáltatás, amely 
megfelel az ebben a rendeletben foglalt

(13) „minősített megbízható szolgáltatás”: 
olyan megbízható szolgáltatás, amely 
megfelel az ebben a rendeletben előírt
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alkalmazandó követelményeknek; alkalmazandó követelményeknek;

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „bélyegző létrehozója”: bélyegzőt 
létrehozó jogi személy;

19. „bélyegző létrehozója”: elektronikus
bélyegzőt létrehozó természetes vagy jogi 
személy;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „elektronikus bélyegző”: olyan 
elektronikus adatok, amelyeket logikailag 
más elektronikus adatokhoz csatolnak, 
illetve rendelnek hozzá, hogy biztosítsák a 
kapcsolt adatok eredetét és sértetlenségét;

20. „elektronikus bélyegző”: olyan 
elektronikus adatok, amelyeket logikailag 
más elektronikus adatokhoz csatolnak, 
illetve rendelnek hozzá, hogy biztosítsák a 
kapcsolt adatok hitelességét és 
sértetlenségét;

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 21 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan, elektronikus bélyegzőt létrehozó
adatok felhasználásával hozzák létre,
amelyeket a bélyegző létrehozója nagy 
biztonsággal, saját ellenőrzése alatt 
elektronikus bélyegző létrehozására 
használhat; és

c) olyan, elektronikus bélyegzőt létrehozó
eszköz felhasználásával hozzák létre,
amelyet a bélyegző létrehozója nagy 
biztonsággal, saját ellenőrzése alatt 
elektronikus bélyegző létrehozására 
használhat; és

Indokolás

Tekintettel a 22. és a 23. cikk szövegére, az előadó ezt a szóhasználatot megfelelőbbnek ítéli.



PE508.181v02-00 22/78 AD\944453HU.doc

HU

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 21 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az 
adatokhoz, amelyekre vonatkozik, hogy az 
adatok minden későbbi változása nyomon 
követhető;

d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az 
adatokhoz, amelyek eredetét és 
sértetlenségét igazolja, hogy az adatok 
minden későbbi változása nyomon 
követhető;

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „minősített elektronikus bélyegző”: 
olyan, fokozott biztonságú elektronikus 
bélyegző, amelyet minősített bélyegző
létrehozására alkalmas eszközzel állítottak 
elő, és amely elektronikus bélyegző
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványon alapul;

22. „minősített elektronikus bélyegző”: 
olyan, fokozott biztonságú elektronikus 
bélyegző, amelyet minősített bélyegző
létrehozására alkalmas eszközzel állítottak 
elő, és amely minősített megbízható 
szolgáltató által kibocsátott, elektronikus 
bélyegző hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványon alapul;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. „elektronikus dokumentum”: 
valamilyen elektronikus formátummal 
rendelkező dokumentum;

27. „elektronikus dokumentum”:
strukturált adatok valamilyen elektronikus 
formátummal rendelkező különálló 
halmaza;
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet által érintett területekhez 
tartozó okokból nem korlátozható a 
megbízható szolgáltatásoknak egy adott 
tagállam területén történő, más 
tagállamban letelepedett megbízható 
szolgáltató általi nyújtása.

(1) Az e rendelet által érintett területekhez 
tartozó okokból nem korlátozható a 
megbízható szolgáltatásoknak egy adott 
tagállam területén történő, más 
tagállamban letelepedett megbízható 
szolgáltató általi nyújtása. A tagállamok 
biztosítják, hogy a más tagállamból 
származó megbízható szolgáltatások 
elfogadhatóak legyenek bizonyítékként a 
bírósági eljárásokban.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Biztosítani kell az e rendeletnek 
megfelelő termékek belső piaci szabad 
forgalmát.

(2) Biztosítani kell az e rendeletnek 
megfelelő termékek belső piaci szabad és 
biztonságos forgalmát.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kölcsönös elismerés és elfogadás Kölcsönös elismerés

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti jogszabályok vagy a 
közigazgatási gyakorlat értelmében egy 
szolgáltatás online elérését elektronikus 
azonosító eszközt és hitelesítést alkalmazó 
elektronikus azonosításhoz kötik, a 
7. cikkben említett eljárás alapján a 
Bizottság által közzétett listában szereplő
rendszerek egyikének keretében egy másik 
tagállamban kibocsátott bármely 
elektronikus azonosító eszközt el kell 
elismerni és el kell fogadni az ilyen
szolgáltatáshoz való hozzáférés céljából.

Ha a nemzeti vagy az uniós jogszabályok 
vagy a közigazgatási gyakorlat értelmében 
egy szolgáltatás valamely tagállamon 
belüli, vagy uniós intézmények, szervek, 
irodák vagy ügynökségek által online
biztosított elérését elektronikus azonosító 
eszközt és hitelesítést alkalmazó 
elektronikus azonosításhoz kötik, a 7. cikk 
értelmében a Bizottság által közzétett 
listában szereplő rendszerek egyikének 
keretében egy másik tagállamban vagy az 
uniós intézményben, szervben, irodában 
vagy ügynökségben kibocsátott, a 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez előírt 
biztonsági szinttel azonos vagy annál 
magasabb biztonsági szinttel rendelkező
bármely elektronikus azonosító eszközt el 
kell elismerni a tagállamon vagy az uniós 
intézményen, szerven, irodán és
ügynökségen belül az e szolgáltatáshoz 
való hozzáférés céljából legkésőbb hat 
hónappal a rendszert tartalmazó lista 
közzétételét követően.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elektronikus azonosító eszközt a 
bejelentő tagállam bocsátja ki, illetve 
annak nevében vagy felelősségi körében
bocsátják ki;

a) az elektronikus azonosító eszközt a 
bejelentő tagállam, illetve annak nevében
rendelik el, ismerik el vagy bocsátják ki;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elektronikus azonosító eszköz 
legalább a bejelentő tagállamban 
elektronikus azonosítást előíró
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használható;

b) az elektronikus azonosító eszköz 
legalább a bejelentő tagállamban 
elektronikus azonosítást elfogadó
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használható;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bejelentő tagállam biztosítja, hogy a 
személyazonosító adatokat egyértelműen 
hozzárendeljék a 3. cikk 1. pontjában 
említett természetes vagy jogi személyhez;

c) a bejelentő tagállam biztosítja, hogy a 
személyazonosító adatokat egyértelműen
vagy az adott célnak megfelelő mértékben
hozzárendeljék a 3. cikk 1. pontjában 
említett természetes vagy jogi személyhez;

Indokolás

Be kell építeni az adatminimalizálás elvét a javaslatba. Míg egyes szolgáltatások 
megkövetelik az egyértelmű azonosítást, másokhoz nem feltétlenül szükséges valamennyi adat 
továbbítása. Erre gyakorlati példa az egyszerű életkor-ellenőrzés, amely során nincs szükség 
egyéb személyes adatokra.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a bejelentő tagállam mindenkor 
ingyenes hozzáférést biztosít valamilyen
online hitelesítési lehetőséghez annak 
érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe 
vevő felek közül bárki hitelesíthesse az 
elektronikus formában kapott 
személyazonosító adatokat. A tagállamok 
semmilyen különleges műszaki előírást 
nem tehetnek kötelezővé a határaikon 
kívül letelepedett és ilyen hitelesítést 

d) a bejelentő tagállam biztosítja a 
hitelesítés online rendelkezésre állását, 
hogy az adott tagállam területén kívül 
letelepedett, szolgáltatást igénybe vevő fél 
bármikor ellenőrizni tudja az elektronikus 
formában kapott személyazonosító 
adatokat. Az efféle hitelesítés 
térítésmentes, amennyiben a szolgáltatást 
online veszik igénybe, és azt a 
közszférához tartózó szerv nyújtja. A
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végrehajtani kívánó igénybe vevő felek 
számára. Ha a bejelentett azonosítási 
rendszert vagy a hitelesítési lehetőséget 
megsértik, vagy részben veszélyeztetik, a 
tagállamoknak haladéktalanul fel kell 
függeszteniük vagy vissza kell vonniuk a 
bejelentett azonosítási rendszert vagy 
hitelesítési lehetőséget, vagy azok 
veszélyeztetett részét, és a 7. cikk 
értelmében tájékoztatniuk kell a többi 
tagállamot, illetve a Bizottságot;

tagállamok semmilyen aránytalanul 
egyedi műszaki előírást nem tehetnek 
kötelezővé az ilyen hitelesítést végrehajtani 
kívánó igénybe vevő felek számára;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a bejelentő tagállam felelősséget vállal 
az alábbiakért:

e) a bejelentő tagállam biztosítja az 
alábbiakat:

Indokolás

A tagállamok felelősségével külön kell foglalkozni. Lásd a későbbi módosításokat.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a c) pontban említett személyazonosító 
adatok érintetthez történő egyértelmű
hozzárendelése; és

i. a c) pontban említett személyazonosító 
adatok érintetthez történő hozzárendelése; 
és

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a d) pontban megállapított hitelesítési
lehetőség.

ii. a d) pontban megállapított hitelesítési
módok.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszer leírása;

a) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszer, és különösen a különböző
biztonsági szintekre vonatkozó 
információk leírása;

Indokolás

A Bizottság a közös biztonsági követelményekkel rendelkező megbízható szolgáltatásokkal 
ellentétben semmit sem írt elő az elektronikus azonosítással kapcsolatban. Az előadó 
véleménye szerint a különböző biztonsági szintek – és ezáltal a minimális biztonsági szint –
bevezetése a kölcsönös elismerés elvének előfeltétele, amely a digitális világban csak 
hozzájárul a biztonsági szint növeléséhez.

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tájékoztatás az egyértelmű
személyazonosítók nyilvántartásba 
vételének irányítását végző
személy(ek)ről;

c) tájékoztatás a személyazonosítók 
nyilvántartásba vételének irányításáért 
felelős személy(ek)ről;

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelesítési lehetőség leírása; d) a hitelesítési módok, és különösen az 
előírt minimális biztonsági szint, valamint 
az igénybe vevő felek számára kötelező
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műszaki előírások leírása;

Indokolás

A Bizottság a közös biztonsági követelményekkel rendelkező megbízható szolgáltatásokkal 
ellentétben semmit sem írt elő az elektronikus azonosítással kapcsolatban. Az előadó 
véleménye szerint a különböző biztonsági szintek – és ezáltal a minimális biztonsági szint –
bevezetése a kölcsönös elismerés elvének előfeltétele, amely a digitális világban csak 
hozzájárul a biztonsági szint növeléséhez.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Hat hónappal a rendelet hatálybalépését 
követően a Bizottság az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában kihirdeti az
(1) bekezdés értelmében bejelentett 
elektronikus azonosítási rendszerek listáját 
és az azokkal kapcsolatos 
alapinformációkat.

(2) Hat hónappal a rendelet hatálybalépését 
követően a Bizottság az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában és egy nyilvánosan 
hozzáférhető weboldalon kihirdeti az (1) 
bekezdés értelmében bejelentett 
elektronikus azonosítási rendszerek listáját 
és az azokkal kapcsolatos 
alapinformációkat.

Indokolás

A nyilvánosan hozzáférhető weboldalon történő közzététel biztosítaná a felhasználóbarát 
jelleget.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
határidő után érkezik bejelentés, a 
Bizottság három hónapon belül módosítja 
a listát.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
határidő után érkezik bejelentés, a 
Bizottság egy hónapon belül módosítja a 
listát.

Indokolás

A Bizottság által javasolt határidő ebben az esetben nem tűnik indokoltnak.
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a bejelentésre vonatkozó, 
az (1) és a (3) bekezdésben említett
körülményeket, formátumokat és 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(4) Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a bejelentésre vonatkozó, 
az (1) és a (3) bekezdésben említett 
formátumokat és eljárásokat. A Bizottság e 
rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A biztonság megsértése

(1) Ha a 7. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően bejelentett elektronikus 
azonosítási rendszert vagy a 6. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
hitelesítést oly módon megsértik vagy 
részben veszélyeztetik, hogy ez a 
határokon átnyúló tranzakciók esetében 
hátrányosan érinti a rendszer 
megbízhatóságát, a bejelentő tagállam 
indokolatlan késedelem nélkül 
felfüggeszti vagy visszavonja az adott 
elektronikus azonosítási rendszer vagy 
hitelesítés, vagy azok veszélyeztetett 
részének határokon átnyúló részét, és 
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erről tájékoztatja a többi tagállamot és a 
Bizottságot.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
biztonságsértés vagy veszély orvoslását 
követően a bejelentő tagállam visszaállítja 
a hitelesítést, és a lehető leghamarabb 
értesíti a többi tagállamot, illetve a 
Bizottságot.
(3) Ha az (1) bekezdésben említett 
biztonságsértést vagy veszélyt nem 
orvosolják a felfüggesztést vagy a 
visszavonást követően három hónapon 
belül, a bejelentő tagállam értesíti a többi 
tagállamot és a Bizottságot az 
elektronikus azonosítási rendszer 
visszavonásáról. A Bizottság a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett lista megfelelő
módosításait indokolatlan késedelem 
nélkül közzéteszi az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
Felelősség

(1) A bejelentő tagállam felelős a 6. cikk 
(1) bekezdése c) és d) pontjában foglalt 
kötelezettségek elmulasztásából eredő, 
bármely természetes vagy jogi személynek 
okozott olyan kárért, amelynek 
előfordulásával rendes körülmények 
között számolnia kellett volna, kivéve, ha 
bizonyítani képes, hogy nem terheli 
gondatlanság.
(2) Az elektronikus azonosítási rendszer 
kibocsátója felelős a bármely természetes 
vagy jogi személynek okozott olyan kárért, 
amelynek előfordulásával rendes 
körülmények között számolnia kellett 
volna, és amely abból ered, hogy a 
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nemzeti rendszereken belüli 
azonosításbiztonsági szint 
alkalmazásának megfelelően nem 
biztosítja a következőket:
i. a 6. cikk (1) bekezdésének ca) pontjában 
említett személyazonosító adatok 
hozzárendelése, és
ii. a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett hitelesítés helyes működtetése, 
kivéve, ha bizonyítani képes, hogy nem 
terheli gondatlanság.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem érinti az 
olyan tranzakciókban részt vevő felek 
nemzeti jogszabályok szerinti felelősségét, 
amelyekben a bejelentett rendszer hatálya 
alá tartozó elektronikus azonosító eszközt 
alkalmaznak.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koordináció Koordináció és interoperabilitás

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok és a Bizottság 
különösen azon elektronikus 
szolgáltatások interoperabilitását 
részesítik előnyben, amelyeknek a 
legnagyobb a tagállamok közötti 
jelentőségük azáltal, hogy:
a) tapasztalatot cserélnek a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozóan a bejelentett 
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rendszer hatálya alá tartozó elektronikus 
azonosító eszközökről;
b) rendelkezésre bocsátják és
rendszeresen frissítik az elektronikus 
azonosító eszközök megbízhatóságát és 
biztonságosságát szolgáló bevált 
gyakorlatokat;
c) elektronikus azonosító eszközöket 
biztosítanak, valamint rendszeresen 
tájékoztatást nyújtanak ezen eszközök 
használatának elősegítéséről. 

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus azonosító 
eszközök tagállamok közötti 
interoperabilitásának műszaki 
minimumkövetelmények bevezetésével 
történő ösztönzésére vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus azonosító 
eszközök tagállamok közötti 
interoperabilitásának technológiai 
szempontból semleges műszaki 
minimumkövetelmények bevezetésével 
történő ösztönzésére vonatkozóan.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felelősség A minősített megbízható szolgáltatók 
felelőssége

Indokolás

Az előadó véleménye szerint az 1999/93/EK irányelvnek megfelelően a felelősséget kizárólag 
a minősített megbízható szolgáltatóknak kell viselni. Az egyes tagállamok nemzeti joga 
szerinti polgári jogi és szerződéses felelősség általános rendszere a nem minősített 
szolgáltatókra vonatkozik. 
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Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízható szolgáltatók felelősek a 
15. cikk (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségek elmulasztásából eredően 
bármely természetes vagy jogi személynek 
okozott közvetlen károkért, kivéve, ha a 
megbízható szolgáltató bizonyítani képes, 
hogy nem terheli gondatlanság.

törölve

Indokolás

Az előadó véleménye szerint az 1999/93/EK irányelvnek megfelelően a felelősséget kizárólag 
a minősített megbízható szolgáltatóknak kell viselni. A nemzeti jog szerinti polgári jogi és 
szerződéses felelősség általános rendszere a nem minősített szolgáltatókra vonatkozik. 

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A minősített megbízható szolgáltatók 
felelősek az e rendeletben, és különösen a 
19. cikkben foglalt követelmények nem 
teljesítéséből eredően bármely természetes 
vagy jogi személynek okozott közvetlen 
károkért, kivéve, ha a minősített 
megbízható szolgáltató bizonyítani képes, 
hogy nem terheli gondatlanság.

(2) A minősített megbízható szolgáltatók 
felelősek:

a) az e rendeletben, és különösen a 19. 
cikkben foglalt követelmények nem 
teljesítéséből eredően bármely természetes 
vagy jogi személynek okozott olyan kárért, 
amelynek előfordulásával rendes 
körülmények között számolnia kellett 
volna, kivéve, ha a minősített megbízható 
szolgáltató bizonyítani képes, hogy nem 
terheli gondatlanság;
b) az a) pont értelemszerűen 
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alkalmazandó azokban az esetekben, 
amelyekben a 10. cikk (1) bekezdése b) 
pontja értelmében a minősített megbízható 
szolgáltató biztosítja az e rendeletben 
foglalt követelmények egy harmadik 
ország területén letelepedett minősített 
megbízható szolgáltató általi betartását, 
kivéve, ha az Unió területén letelepedett 
minősített megbízható szolgáltató 
bizonyítani képes, hogy az előbbit nem 
terheli gondatlanság.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a minősített megbízható 
szolgáltató a 19. cikkben foglalt 
követelmények nem teljesítéséből eredően 
jogsértést követ el, annak az országnak a 
bírósága rendelkezik joghatósággal, és 
annak az országnak a jogát kell 
alkalmazni, ahol a jogsértés történt.

Indokolás

Az előadó pontosítani kívánja az alkalmazandó jogot.

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országokból származó 
megbízható szolgáltatók

Harmadik országokból származó minősített
megbízható szolgáltatók

Indokolás

Mivel ez a cikk kizárólag minősített megbízható szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz, a címet ennek megfelelően módosítani kell. 
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Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A harmadik országban letelepedett 
minősített megbízható szolgáltatók által 
nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatásokat és minősített 
tanúsítványokat az Unió területén 
letelepedett minősített megbízható
szolgáltatók által nyújtott minősített 
megbízható szolgáltatásként és minősített 
tanúsítványként kell elfogadni, 
amennyiben a harmadik országból 
származó minősített megbízható 
szolgáltatásokat vagy minősített 
tanúsítványokat az Unió és harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
között az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 218. cikke szerint létrejött 
nemzetközi megállapodás értelmében 
elismerik.

(1) A harmadik országban letelepedett 
minősített megbízható szolgáltatók által 
nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatásokat és minősített 
tanúsítványokat az Unió területén 
letelepedett minősített megbízható
szolgáltató által nyújtott minősített 
megbízható szolgáltatásként és minősített 
tanúsítványként kell elfogadni, 
amennyiben:

a) a minősített megbízható szolgáltató 
megfelel a rendeletben megállapított 
követelményeknek, és valamely 
tagállamban létrehozott akkreditációs 
rendszer keretében akkreditálták; vagy
b) az Unió területén letelepedett és e 
rendeletben megállapított 
követelményeket teljesítő minősített 
megbízható szolgáltató biztosítékot nyújt 
az e rendeletben megállapított 
követelményeknek való megfeleléshez; 
vagy
c) amennyiben a harmadik országból 
származó minősített megbízható 
szolgáltatásokat vagy minősített 
tanúsítványokat az Unió és harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
között az EUMSZ 218. cikke szerint 
létrejött megállapodás értelmében 
elismerik.
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Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E megállapodások – hivatkozással az
(1) bekezdésre – biztosítják, hogy a 
harmadik országok megbízható szolgáltatói 
vagy a nemzetközi szervezetek teljesítsék 
az Unió területén letelepedett minősített 
megbízható szolgáltatók által nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatásokra és 
kibocsátott minősített tanúsítványokra 
vonatkozó követelményeket, különös 
tekintettel a személyes adatok védelmére, 
a biztonságra és a felügyeletre.

(2) E megállapodások – hivatkozással az
(1) bekezdésre – biztosítják, hogy a 
harmadik országok megbízható szolgáltatói 
vagy a nemzetközi szervezetek teljesítsék 
az Unió területén letelepedett minősített 
megbízható szolgáltatók által nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatásokra és 
kibocsátott minősített tanúsítványokra 
vonatkozó követelményeket, különösen a 
nyújtott megbízható szolgáltatások 
biztonságát és a minősített megbízható 
szolgáltatók ellenőrzését.
A 95/46/EK irányelv 25. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a szóban forgó 
harmadik országok biztosítják a személyes 
adatok megfelelő védelmét.

Indokolás

Az előadó hivatkozni kíván a személyes adatok védelmére vonatkozó európai jogszabályoknak 
arra a részére, amely meghatározza a harmadik ország által nyújtott védelem megfelelő
szintjét, amelyet az adattovábbítási művelettel vagy műveletsorozattal kapcsolatos 
körülmények figyelembevételével kell értékelni. 

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok feldolgozása során 
a megbízható szolgáltatók és felügyeleti 
szervek a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban biztosítják a tisztességes és 
törvényes adatfeldolgozást.

(1) A személyes adatok feldolgozása során 
a megbízható szolgáltatók és felügyeleti 
szervek a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban biztosítják a tisztességes és 
törvényes adatfeldolgozást, betartva az 
adatminimalizálásra vonatkozó elveket.
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Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A személyes adatok megbízható 
szolgáltató által vagy nevében végzett 
feldolgozása, amennyiben az e rendelet 
11., 15., 16. és 19. cikke követelményeinek 
való megfelelés céljából a hálózat- és 
információbiztonság garantálásához 
feltétlenül szükséges, a 95/46/EK irányelv 
7. cikke f) pontjának értelmében vett 
jogszerű érdeknek minősül.

Indokolás

A személyes adatok feldolgozására szükség lehet például megszegés esetén, vagy annak 
érdekében, hogy megfelelő ellenlépéseket lehessen tenni. Az adatfeldolgozást kizárólag akkor 
kell alkalmazni, ha az feltétlenül szükséges, és ha az adatvédelmi irányelv értelmében „jogos 
érdeknek” minősül, azaz jogszerű.

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízható szolgáltatásokat és az ilyen 
szolgáltatásnyújtás során alkalmazott 
végfelhasználói termékeket amikor csak 
lehet, hozzáférhetővé kell tenni a 
fogyatékossággal élő személyek számára.

A megbízható szolgáltatásokat és az ilyen 
szolgáltatásnyújtás során alkalmazott 
végfelhasználói termékeket az uniós jog 
előírásai szerint hozzáférhetővé kell tenni 
a fogyatékossággal élő személyek számára.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a területükön, vagy (1) A tagállamok a területükön, vagy 
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kölcsönös megegyezés alapján másik 
tagállamban letelepedett, a kijelölést végző
tagállam felelősségi körébe tartozó
megfelelő szervet jelölnek ki. A felügyeleti
szerveket fel kell ruházni minden olyan 
felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel, amely
feladataik ellátásához szükséges.

kölcsönös megegyezés alapján másik 
tagállamban letelepedett, a kijelölést végző
tagállam felelősségi körébe tartozó
felügyeleti szervet jelölnek ki. A kijelölt
felügyeleti szervet, annak címét és a 
felelős személyek nevét a Bizottság 
tudomására hozzák. A felügyeleti szervek 
számára biztosítani kell a feladataik 
ellátásához szükséges megfelelő
erőforrásokat.

Indokolás

E rendelet megállapítja a felügyeleti szervek elsődleges hatáskörét, ugyanakkor fontos, hogy e 
hatóságok megfelelően tudjanak működni. Továbbá a „vizsgálati hatáskör” olyan hatáskörre 
is utalhat, amely általában a bűnüldöző hatóságokra korlátozódik, és ez a szükséges mérték 
túllépését jelentené.

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a minősített megbízható szolgáltatások 
piacáról és felhasználásáról szóló 
statisztika, beleértve a magukról a 
minősített megbízható szolgáltatókról, az 
általuk nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatásokról és az általuk igénybe vett 
termékekről szóló információkat, valamint 
ügyfeleik általános jellemzését.

c) a minősített megbízható szolgáltatások 
piacáról és felhasználásáról szóló 
statisztika.

Indokolás

Az előadó véleménye szerint ezek az információk nem hasznosak, ezért nem kell szerepelniük 
a rendelet szövegében.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
feladatok esetében alkalmazandó 
eljárások meghatározására vonatkozóan.

törölve

Indokolás

A 290. cikk szerint a jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság részére olyan 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes 
nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A javasolt hatáskör-átruházás 
túlmenne a javasolt rendelet pusztán nem lényegi elemekkel való kiegészítésén és 
módosításán.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a jelentésre vonatkozó,
(3) bekezdésben említett körülményeket,
formátumokat és eljárásokat. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a jelentésre vonatkozó, (3) 
bekezdésben említett formátumokat és 
eljárásokat. A Bizottság e rendelet céljából 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásakor biztosítja az érdekelt 
felek által szolgáltatott információk 
megfelelő figyelembevételét, lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kérelem teljesítése 
összeegyeztethetetlen lenne e rendelettel.

b) a kérelem teljesítése 
összeegyeztethetetlen lenne e rendelettel és 
az alkalmazandó jogszabályokkal.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Adott esetben a felügyeleti szervek 
közös vizsgálatokat végezhetnek, 
amelyekben részt vesznek más tagállamok
felügyeleti szerveinek munkatársai.

(3) Adott esetben a felügyeleti szervek 
közös felügyeleti tevékenységet hajthatnak 
végre.

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a „vizsgálat” kifejezés szorosan kapcsolódik a bűnüldöző hatóságokhoz. 
Továbbá a „közös tevékenység” magával vonja, hogy más tagállamok szerveinek személyzete 
is részt vesz a tevékenységben, ezért ez felesleges.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját nemzeti jogszabályaival 
összhangban a vizsgálat helye szerinti 
tagállam felügyeleti szerve bizonyos 
vizsgálati feladatokat átruházhat a 
segítségnyújtásban részesített felügyeleti 
szerv munkatársaira. Ilyen hatáskörök 
kizárólag a fogadó felügyeleti szerv 
munkatársainak irányítása mellett és 
jelenlétében gyakorolhatók. A 
segítségnyújtásban részesített felügyeleti 
szerv munkatársaira a fogadó felügyeleti 
szerv nemzeti jogszabályai vonatkoznak. A 

törölve
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fogadó felügyeleti szerv felelősséget vállal 
a segítségnyújtásban részesített felügyeleti 
szerv munkatársainak intézkedéseiért.

Indokolás

Nem egészen világos, hogy mi ennek a bekezdésnek a célja. Ha egy tagállam lehetővé teszi 
bizonyos hatáskörök más tagállam állami szerveire való átruházását, akkor ehhez nincs 
szükség uniós jogalapra. Azonban ha egy tagállamnak hatalmában áll ezt megtenni, akkor 
természetesen az is hatalmában áll, hogy meghatározza a konkrét feltételeket és eljárásokat. 
Hozzáadott érték hiányában és a szubszidiaritás elvére tekintettel ezt a bekezdést el kell 
hagyni.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a kölcsönös 
segítségnyújtásra vonatkozó, e 
rendeletben szereplő formátumokat és 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

Ehhez a cikkhez nincs feltétlenül szükség végrehajtási aktusra, mivel a felügyeleti szervek 
feladatai egyértelműen meg vannak határozva.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió területén letelepedett 
megbízható szolgáltatók megfelelő
műszaki és szervezeti intézkedéseket 

(1) Az Unió területén letelepedett 
megbízható szolgáltatók megfelelő
műszaki és szervezeti intézkedéseket 
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hajtanak végre az általuk nyújtott 
megbízható szolgáltatások biztonságát 
fenyegető kockázatok kezelése érdekében.
Az ezen intézkedések által biztosított 
biztonsági szintnek – figyelembe véve az 
ezen intézkedések területén elért legújabb 
eredményeket – meg kell felelnie a 
kockázat mértékének. Intézkedéseket kell 
végrehajtani különösen a biztonsági 
események megelőzése és azok hatásának 
lehető legkisebbre csökkentése, valamint 
az érdekeltek bármely esemény káros 
hatásairól való tájékoztatása érdekében.

hajtanak végre az általuk nyújtott 
megbízható szolgáltatások biztonságát 
fenyegető kockázatok kezelése érdekében.
Tekintettel a technológiai fejlődésre, ezen 
intézkedéseknek teljes mértékben 
tiszteletben kell tartaniuk az adatvédelmi 
jogokat, és a kockázat mértékének
megfelelő biztonsági szintet kell 
biztosítaniuk. Intézkedéseket kell 
végrehajtani különösen a biztonsági 
események megelőzése és azok hatásának 
lehető legkisebbre csökkentése, valamint 
az érdekeltek bármely jelentős esemény 
káros hatásairól való tájékoztatása 
érdekében.

Indokolás

Helyénvalóbb a technológiai fejlődésre utalni, és az jobb kifejezés az új technológiákhoz való 
alkalmazkodás folyamatának jelölésére. A „legújabb eredményeket” ugyanakkor „a 
rendelkezésre álló legjobb technológiaként” is lehet érteni, aminek következtében kiesik a 
költségtényező, és ami aránytalan terhet ró a szolgáltatókra, ez pedig valószínűleg nem célja 
a rendelkezésnek. Végül: az aránytalan teher és a felhasználókat elárasztó információözön 
elkerülése érdekében csak a jelentős eseményekről kell tájékoztatni.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül bármely megbízható szolgáltató
benyújthat a felügyeleti szervnek egy 
elismert független testület által végzett
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést, 
hogy igazolja, megtette a megfelelő
biztonsági intézkedéseket.

A 16. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül minden megbízható szolgáltató
indokolatlan késedelem nélkül és 
legkésőbb a tevékenysége megkezdése 
után hat hónappal benyújt a felügyeleti 
szervnek egy elismert független testület 
által végzett megfelelőségi ellenőrzésről 
szóló jelentést, hogy igazolja, megtette a 
megfelelő biztonsági intézkedéseket.

Indokolás

A megbízható szolgáltatások megbízhatósága és biztonsági követelményei tekintetében mindig 
végre kell hajtani egy kötelező megfelelőségi vizsgálatot.
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben, különösen, ha a biztonság 
megsértése vagy az adatok 
sértetlenségének megszűnése két vagy több 
tagállamot érint, az érintett felügyeleti 
szerv tájékoztatja a többi tagállam
felügyeleti szerveit és az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökséget
(ENISA).

Adott esetben, különösen, ha a biztonság 
megsértése vagy az adatok 
sértetlenségének megszűnése két vagy több 
tagállamot érint, az érintett felügyeleti 
szerv tájékoztatja ezeknek a
tagállamoknak a felügyeleti szerveit és az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséget (ENISA).

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adott felügyeleti szerv tájékoztathatja a 
nyilvánosságot, vagy a megbízható 
szolgáltatókat kötelezheti erre, amennyiben 
úgy ítéli meg, hogy a biztonság 
megsértésének vagy az integritás 
hiányának nyilvánosságra hozatalát a 
közérdek indokolja.

Az adott felügyeleti szerv konzultálva a 
megbízható szolgáltatóval tájékoztathatja a 
nyilvánosságot, vagy a megbízható 
szolgáltatókat kötelezheti erre, amennyiben 
úgy ítéli meg, hogy a biztonság 
megsértésének vagy az integritás 
hiányának nyilvánosságra hozatalát a 
közérdek indokolja.

Indokolás

Miközben a nyilvánosság tájékoztatása ügyében a hatóság kezében van a végső döntés, sort 
kell keríteni a szolgáltatóval történő konzultációra is. Lehetséges, hogy a szolgáltató 
megfelelőbb helyzetben van ahhoz, hogy megítélje, milyen hatással van a biztonság 
megsértése a felhasználókra, továbbá hogy milyen következményekkel kell számolni az eset 
kivizsgálása és orvoslása tekintetében.
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdés végrehajtása
érdekében az illetékes felügyeleti szerv 
jogosult kötelező erejű utasításokat adni a 
megbízható szolgáltatóknak.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak 
való megfelelés érdekében az illetékes 
felügyeleti szerv jogosult kötelező erejű
utasításokat adni a megbízható 
szolgáltatóknak.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
intézkedések további pontosítására 
vonatkozóan.

törölve

Indokolás

Összevonva a következő bekezdéssel.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minősített megbízható szolgáltatókat
évente egy alkalommal elismert független 
testület ellenőrzi, hogy igazolják, ők és az 
általuk nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások megfelelnek az e 
rendeletben meghatározott 

(1) A minősített megbízható szolgáltatókat 
elismert független testület ellenőrzi
kétévente, illetve minden jelentős 
technológiai vagy szervezeti változást 
követően, hogy igazolják, ők és az általuk 
nyújtott minősített megbízható 
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követelményeknek, és az így létrejött
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek.

szolgáltatások megfelelnek az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek, és az így létrejött
megfelelőségi ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek.

Indokolás

A jelentésnek nem kellene pusztán a biztonsági követelményekre korlátozódnia, hanem ki kell 
térnie a minősített megbízható szolgáltatókra e rendelet alapján érvényes valamennyi 
követelményre. Emellett a jelentés kétévente történő benyújtása elegendő és arányos előírás, 
figyelembe véve az ezzel okozott adminisztratív és pénzügyi terhet. Azonban ha jelentős 
változások következnek be, ellenőrzést kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy e 
változások ne befolyásolják a megfelelőséget.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a 
felügyeleti szerv saját kezdeményezésére 
vagy a Bizottság kérésére válaszul 
bármikor ellenőrizheti a minősített 
megbízható szolgáltatókat, hogy igazolja, 
azok és az általuk nyújtott minősített 
megbízható szolgáltatások továbbra is 
megfelelnek az ebben a rendeletben 
meghatározott feltételeknek A személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályok 
megsértésének gyanúja esetén a felügyeleti 
szervek tájékoztatják az adatvédelmi 
hatóságokat az ellenőrzés eredményeiről.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a 
felügyeleti szerv megalapozott gyanú 
esetén saját kezdeményezésére vagy
valamely másik tagállam felügyeleti 
szervének kérésére válaszul bármikor 
ellenőrizheti a minősített megbízható 
szolgáltatókat, hogy igazolja, azok és az 
általuk nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások továbbra is megfelelnek az 
ebben a rendeletben meghatározott 
feltételeknek. A személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályok 
megsértésének gyanúja esetén a felügyeleti 
szervek tájékoztatják az adatvédelmi 
hatóságokat az ellenőrzés eredményeiről.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az ilyen ellenőrzések nem végezhetők önkényesen, hanem csak akkor, 
ha indokolt kételyek merülnek fel a meg nem felelésre vonatkozóan. A „Bizottság kérésére” 
hivatkozást törölni kell, mivel a felügyeleti szervek helyzete alkalmasabb az ilyen ellenőrzés 
szükségességének megítélésére.



PE508.181v02-00 46/78 AD\944453HU.doc

HU

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyeleti szerv jogosult arra, hogy 
kötelező erejű utasításokat adjon a 
minősített megbízható szolgáltatóknak 
annak érdekében, hogy orvosolja a 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentésben
feltüntetett követelmények teljesítésének 
elmulasztását.

(3) A felügyeleti szerv jogosult arra, hogy 
kötelező erejű utasításokat adjon a 
minősített megbízható szolgáltatóknak 
annak érdekében, hogy orvosolja az e 
rendeletben feltüntetett követelmények 
teljesítésének elmulasztását.

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás szerint a felügyeleti hatóság hatásköre csak a biztonsági ellenőrzés
alapján hozott kötelező erejű utasítások kiadására korlátozódna. Nem világos, hogy a fenti 
hatáskört miért kellene korlátozni erre az információforrásra.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1), (2) és
(4) bekezdésre alkalmazandó
körülményeket, eljárásokat és 
formátumokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1), (2) és (4) 
bekezdésre alkalmazandó eljárásokat és 
formátumokat. A Bizottság e rendelet 
céljából alkalmazandó szabványok 
meghatározásakor biztosítja az érdekelt 
felek által szolgáltatott információk 
megfelelő figyelembevételét, lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
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16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A megbízható szolgáltatók felügyelete

A felügyeleti szerv által végzett, a 13. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott ellenőrzés megkönnyítése 
érdekében a megbízható szolgáltatók 
értesítik a felügyeleti szervet a megbízható 
szolgáltatások nyújtásának megkezdésére 
irányuló szándékukról, és tájékoztatják az 
általuk nyújtott megbízható szolgáltatások 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében általuk hozott, a 15. cikk 
(1) bekezdése szerinti műszaki és 
szervezeti intézkedésekről.

Indokolás

Az előadó javítja 35. módosítását, amelybe tévedésből bekerült a „minősített” kifejezés. A 35. 
módosítás indokolása: A felügyeleti szerv által a megbízható szolgáltatóval (azaz a nem 
minősített megbízható szolgáltatóval) szemben végzett ellenőrzési tevékenység megkönnyítése, 
valamint a nem minősített megbízható szolgáltatások minimális szintű jogi erejének 
biztosítása érdekében az előadó ezt az új cikket szeretné bevezetni.

Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minősített megbízható szolgáltató 
értesíti a felügyeleti szerveket a minősített 
megbízható szolgáltatások elindítására 
vonatkozó szándékáról, és a 16. cikk
(1) bekezdésének megfelelően elismert 
független testület által végzett biztonsági 
ellenőrzésről szóló jelentést nyújt be a 
felügyeleti szervnek. A minősített 
megbízható szolgáltató az értesítés és a 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentés 
felügyeleti szervnek történő benyújtását 
követően kezdheti meg a minősített 

(1) Amennyiben a megbízható szolgáltató
minősített megbízható szolgáltatásokat 
kíván nyújtani, e szándékáról értesítést 
nyújt be a felügyeleti szervnek, a 16. cikk
(1) bekezdésének megfelelően elismert 
független testület által végzett biztonsági 
ellenőrzésről szóló jelentés kíséretében.
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megbízható szolgáltatások nyújtását.
(2) A megfelelő dokumentumok
(1) bekezdéssel összhangban a felügyeleti 
szervnek történő benyújtását követően a
minősített szolgáltatókat fel kell venni a 
megbízható szolgáltatók 18. cikkben 
említett listájába, feltüntetve, hogy az 
értesítés megtörtént.

(2) A megfelelő dokumentumok
(1) bekezdéssel összhangban történő
benyújtását követően a felügyeleti szerv 
ellenőrzi, hogy a megbízható szolgáltatók
és az általuk nyújtandó megbízható 
szolgáltatások megfelelnek-e az e 
rendeletben foglalt követelményeknek.

(3) A felügyeleti szerv igazolja, hogy a 
minősített megbízható szolgáltató és az
általa nyújtott minősített megbízható
szolgáltatások megfelelnek a rendeletben 
szereplő előírásoknak.

(3) Amennyiben az ellenőrzési folyamat 
során igazolást nyer az e rendeletnek való 
megfelelés, a felügyeleti szerv megadja a 
minősített státuszt a megbízható 
szolgáltató számára, és legfeljebb egy 
hónappal az (1) bekezdésben foglalt 
értesítés benyújtását követően feltünteti e 
státuszt a megbízható szolgáltatók 18.
cikkben említett listáján.

A felügyeleti szerv az ellenőrzés kedvező
eredményét követően, de legkésőbb az 
(1) bekezdéssel összhangban történt 
bejelentés dátuma után egy hónappal, 
feltünteti a minősített megbízható 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatások 
minősített státuszát a megbízható 
szolgáltatók listájában.
Amennyiben az ellenőrzés egy hónapnál 
tovább tart, a felügyeleti szerv tájékoztatja 
erről a minősített megbízható szolgáltatót a 
késedelem okának és az ellenőrzés 
befejezéséhez kitűzött várható időpontnak 
a megjelölésével.

Amennyiben az ellenőrzés egy hónapnál 
tovább tart, a felügyeleti szerv tájékoztatja 
erről a minősített megbízható szolgáltatót a 
késedelem okának és az ellenőrzés 
befejezéséhez kitűzött várható időpontnak 
a megjelölésével. A teljes időtartam nem 
haladhatja meg a három hónapot.

(4) Az (1) bekezdéssel összhangban 
bejelentett minősített megbízható 
szolgáltatást az érintett közigazgatási szerv 
nem utasíthatja el közigazgatási eljárás 
végrehajtása vagy az alaki követelmények 
ellenőrzése során amiatt, hogy a 
szolgáltatás nem szerepel (3) bekezdésben 
említett listán.

(4) Az (1) bekezdéssel összhangban 
bejelentett, és az e cikk szerinti eljárással 
összhangban minősített státuszba sorolt
megbízható szolgáltatást az érintett 
közigazgatási szerv nem utasíthatja el 
közigazgatási eljárás végrehajtása vagy az 
alaki követelmények ellenőrzése során 
amiatt, hogy a szolgáltatás nem szerepel
(3) bekezdésben említett listán.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1), (2) és 
(4) bekezdésre alkalmazandó 
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körülményeket, formátumokat és 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni..

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztonságos módon, 
automatizált feldolgozásra alkalmas 
formában hozzák létre, tartják fenn és 
teszik közzé a megbízható szolgáltatók
(1) bekezdésben említett, elektronikus 
aláírással vagy bélyegzővel ellátott listáit.

(2) A tagállamok biztonságos módon, 
automatizált feldolgozásra alkalmas 
formában hozzák létre, tartják fenn és 
teszik közzé a megbízható szolgáltatók (1) 
bekezdésben említett, elektronikus 
aláírással vagy bélyegzővel ellátott listáit, 
valamint az egyes tanúsítványokat.

Indokolás

A pontosítás célja annak biztosítása, hogy az alkalmazások feldolgozhassák a 
tanúsítványokat, ami szükséges a gyakorlati érvényesítés során.

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett
információk meghatározására 
vonatkozóan.

törölve

Indokolás

A minősített megbízható szolgáltatókra vonatkozó információk fogalommeghatározását 
végrehajtási jogi aktusban, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell előírni.
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Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Minősített „EU” megbízhatósági jelzésű

szolgáltatás
(1) Az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek megfelelő, minősített 
megbízható szolgáltatók minősített 
megbízható szolgáltatásaik ismertetőjében 
és reklámjában minősített „EU” 
megbízhatósági jelzésű szolgáltatásként 
mutathatják be szolgáltatásukat.
(2) Az (1) bekezdésben említett minősített 
„EU” megbízhatósági jelzésű szolgáltatás 
használatával a minősített megbízható 
szolgáltatók felelősséget vállalnak arra, 
hogy a szolgáltatások az e rendeletben 
meghatározott valamennyi vonatkozó 
követelménynek megfelelnek.
(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján a minősített „EU” megbízhatósági 
jelzés megjelenésével, összetételével, 
méretével és koncepciójával kapcsolatos 
kötelező konkrét kritériumokat határoz 
meg. A Bizottság az e rendelet céljából 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásakor biztosítja az érdekelt 
felek által szolgáltatott információk 
megfelelő figyelembevételét, lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Indokolás

Az egységes digitális piac megvalósításáról szóló 2012. október 26-i európai parlamenti 
állásfoglalásban már előírt megbízhatósági jelzésen keresztül elérendő cél a felhasználók 
internet iránti bizalmának – könnyen azonosítható európai jelzés létrehozásával történő –
megerősítése. Ezenkívül a megbízható online szolgáltatások biztonsági szintjének növelésére 
irányuló célkitűzéssel összhangban, ennek a jelzésnek és az e-kereskedelem által nyújtott 
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többletértéknek különösen a 19. cikk követelményeinek megfelelő, minősített megbízható 
szolgáltatók rendelkezésére kell állnia.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minősített tanúsítvány kibocsátásakor a 
minősített megbízható szolgáltató 
megfelelő eszközökkel és a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban igazolja 
annak a természetes vagy jogi személynek 
az azonosságát, és – adott esetben – egyedi 
jellemzőit, akinek a részére a minősített 
tanúsítványt kibocsátották.

Minősített tanúsítvány kibocsátásakor a 
minősített megbízható szolgáltató 
megfelelő eszközökkel és a nemzeti és 
uniós jogszabályokkal összhangban 
igazolja annak a természetes vagy jogi 
személynek az azonosságát, és – adott 
esetben – egyedi jellemzőit, akinek a 
részére a minősített tanúsítványt 
kibocsátották.

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mielőtt szerződéses jogviszonyra lépne –
, tájékoztatja a minősített megbízható 
szolgáltatást igénybe vevő személyt a 
szolgáltatás használatának pontos 
feltételeiről;

c) mielőtt szerződéses jogviszonyra lépne –
, tájékoztatja a minősített megbízható 
szolgáltatást igénybe vevő személyt a 
szolgáltatás pontos használatának 
feltételeiről, beleértve a használatra 
vonatkozó bármely korlátozást;

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megbízható rendszereket és termékeket 
használ, amelyek a változtatásokkal 
szemben védettek, és biztosítják az általuk 
támogatott eljárások műszaki biztonságát 
és megbízhatóságát;

d) olyan rendszereket és termékeket 
használ, amelyek a jogosulatlan
változtatásokkal szemben védettek, és 
biztosítják az általuk támogatott eljárások 
műszaki biztonságát és megbízhatóságát;

Indokolás

Miközben a „megbízható” kifejezés jobb minőséget is jelenthet, a rendszernek végső soron e 
bekezdés követelményeinek kell megfelelnie. Nem világos, hogy a „megbízható” kifejezés 
használatával önmagában egy újabb követelményről van-e szó. A megfogalmazás pontosabb 
úgy, hogy csak engedélyezett változtatásokra legyen mód.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megbízható rendszert használ a neki 
szolgáltatott adatok ellenőrizhető formában 
történő tárolására, olyan módon, hogy:

e) rendszert használ a neki szolgáltatott 
adatok ellenőrizhető formában történő
tárolására, olyan módon, hogy:

Indokolás

Miközben a „megbízható” kifejezés jobb minőséget is jelenthet, a rendszernek végső soron e 
bekezdés követelményeinek kell megfelelnie. Nem világos, hogy a „megbízható” kifejezés 
használatával önmagában egy újabb követelményről van-e szó.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – e pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az adatok kizárólag annak a személynek 
a hozzájárulásával legyenek nyilvánosan 
kereshetők, aki számára az adatokat 
kibocsátották;

– az adatok kizárólag akkor legyenek 
nyilvánosan kereshetők, ha a nemzeti 
vagy uniós jogszabályok ezt lehetővé 
teszik, vagy annak a személynek a 
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hozzájárulásával legyenek nyilvánosan 
kereshetők, akire az adat vonatkozik;

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) megfelelő időszakon keresztül rögzíti 
egy adott minősített megbízható szolgáltató 
által vagy számára kibocsátott adatokra 
vonatkozó lényeges információkat, 
elsősorban bizonyíték bírósági eljárások 
során történő szolgáltatása céljából; az 
ilyen rögzítés végezhető elektronikus úton;

g) függetlenül attól, hogy a minősített 
megbízható szolgáltató már nem nyújt 
minősített megbízható szolgáltatásokat,
megfelelő időszakon keresztül rögzíti egy 
adott minősített megbízható szolgáltató 
által vagy számára kibocsátott adatokra 
vonatkozó lényeges információkat, 
elsősorban bizonyíték bírósági eljárások 
során történő szolgáltatása céljából; az 
ilyen rögzítés végezhető elektronikus úton;

Indokolás

Fontos, hogy a megfelelő információ akkor is rendelkezésre álljon, ha a szolgáltató 
beszüntette tevékenységét.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A minősített tanúsítványt kibocsátó 
minősített megbízható szolgáltatók a 
tanúsítvány visszavonásának
hatálybalépését követő tíz percen belül
bejegyzik tanúsítvány-adatbázisukba a 
tanúsítvány ilyen jellegű visszavonását.

(3) A minősített tanúsítványt kibocsátó 
minősített megbízható szolgáltatók a 
tanúsítvány visszavonása 
hatálybalépésének munkanapján, illetve 
ha a tanúsítvány ilyen jellegű
visszavonásának hatálybalépése hétvégére 
vagy ünnepnapra esett, a rákövetkező
munkanapon bejegyzik tanúsítvány-
adatbázisukba a tanúsítvány visszavonását.
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Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Tekintettel a (3) bekezdésre, a 
minősített tanúsítványt kibocsátó minősített 
megbízható szolgáltató tájékoztatja a 
szolgáltatást igénybe vevő felet az általa 
kibocsátott minősített tanúsítvány 
érvényességéről vagy visszavont 
státuszáról. Az információknak
megbízható, ingyenes és hatékony
automatizált formában bármikor 
elérhetőnek kell lenniük legalább a 
tanúsítványra vonatkozóan.

(4) Tekintettel a (3) bekezdésre, a 
minősített tanúsítványt kibocsátó minősített 
megbízható szolgáltató tájékoztatja a 
szolgáltatást igénybe vevő felet az általa 
kibocsátott minősített tanúsítvány 
érvényességéről vagy visszavont 
státuszáról. Az információknak 
automatizált formában bármikor 
elérhetőnek kell lenniük legalább a 
tanúsítványra vonatkozóan

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mit jelent pontosan a „megbízható” és a „hatékony” kifejezés. A 
„bármikor elérhető” kifejezés megbízhatóságra utal. Továbbá a közszférabeli 
szolgáltatásokkal szemben a magánszféra megoldásai nem lehetnek mindig ingyenesek. Az 
ilyen szolgáltatásokat használó felek számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy szabadon 
döntsenek az alapul szolgáló üzleti modellről.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a megbízható rendszerekre és 
termékekre vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját.
Amennyiben a megbízható rendszerek és 
termékek megfelelnek ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
19. cikkben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a megbízható rendszerekre és 
termékekre vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
az e rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Amennyiben a megbízható rendszerek és 
termékek megfelelnek ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
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Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

19. cikkben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus aláírás joghatása és 
bírósági eljárásokban bizonyítékként való 
elfogadhatósága nem tagadható meg 
kizárólag amiatt, hogy az elektronikus
formátumú.

(1) Az elektronikus aláírás joghatással 
rendelkezik és bírósági eljárásokban 
bizonyítékként fogadható el. Tekintetbe 
kell venni, hogy a minősített elektronikus
aláírás a többi elektronikus aláírásnál 
magasabb szintű biztonságot képvisel.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az előadó 43. módosításának franciáról angolra történő fordítása 
nehéznek bizonyult, az előadó úgy döntött, hogy új módosítást nyújt be angolul 
megfogalmazva a bekezdést.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A minősített elektronikus aláírás a saját 
kezű aláírással azonos joghatású.

(2) A minősített elektronikus aláírás
ugyanúgy megfelel az elektronikus 
adathoz kapcsolódó aláírásra vonatkozó 
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jogi követelményeknek, ahogy a saját kezű
aláírás megfelel a papíron megjelenő
adatokra vonatkozó ilyen 
követelményeknek;

Indokolás

Az 1999/93/EK irányelv jobban tekintetbe veszi a különböző nemzeti formákat és eljárási 
követelményeket.

Módosítás 107

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy érvényes minősített elektronikus 
aláírás elsődleges bizonyítékként szolgál a 
hozzá kapcsolódó elektronikus 
dokumentum hitelességére és 
sértetlenségére vonatkozóan.

Indokolás

Az „érvényes” kifejezés a rendeletre irányuló javaslat 25. cikkének (1) bekezdésére utal. Az 
aláírásnak csak akkor tulajdonítható bizonyító erő, ha megfelelően érvényesíthető.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A minősített elektronikus aláírásokat
valamennyi tagállamban el kell ismerni és 
el kell fogadni.

(3) A minősített elektronikus aláírásokat a 
tagállamokban és az uniós 
intézményekben el kell ismerni és el kell 
fogadni.
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Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a minősített elektronikus 
aláírásnál alacsonyabb biztonsági szintű
elektronikus aláírást írnak elő, különösen 
akkor, ha egy tagállam valamely 
közigazgatási szerv által nyújtott online 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez írja azt 
elő az ilyen szolgáltatással kapcsolatos 
kockázatok megfelelő értékelése alapján, a 
legalább azonos biztonsági szintű
elektronikus aláírások mindegyikét el kell 
ismerni és el kell fogadni.

(4) Amennyiben a minősített elektronikus 
aláírásnál alacsonyabb biztonsági szintű
elektronikus aláírást írnak elő egy 
tagállam, vagy uniós intézmény, szerv, 
iroda vagy ügynökség valamely 
közigazgatási szerv által nyújtott
szolgáltatás igénybe vételéhez a
szolgáltatással kapcsolatos kockázatok 
megfelelő értékelése alapján, a szóban 
forgó online szolgáltatáshoz való 
hozzáféréshez legalább azonos biztonsági 
szintű elektronikus aláírások mindegyikét 
el kell ismerni és el kell fogadni.

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egy közigazgatási szerv által kínált 
online szolgáltatás más tagállamokban 
való hozzáféréséhez a tagállamok nem 
követelhetnek meg a minősített 
elektronikus aláírásnál magasabb 
biztonsági szintű elektronikus aláírást.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Indokolás

A „garancia” szó semmilyen többletértéket nem rendel a szöveghez.

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölve
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fogadjon el az elektronikus aláírás 
(4) bekezdésben említett különböző
biztonsági szintjeinek meghatározására 
vonatkozóan.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az elektronikus aláírások különböző biztonsági szintjének 
meghatározása a rendelet központi elemét képezi, az előadó véleménye szerint nem indokolt, 
hogy erről a kérdésről felhatalmazáson alapuló jogi aktus rendelkezzen.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
Amennyiben az elektronikus aláírás 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a (6) bekezdés értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott biztonsági 
szintek betartását. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 
ezeket az intézkedéseket.

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság az e rendelet céljából 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásakor biztosítja az érdekelt 
felek által szolgáltatott információk 
megfelelő figyelembevételét, lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában. Amennyiben 
az elektronikus aláírás megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a
(6) bekezdés értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott biztonsági szintek 
betartását. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.
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Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.

törölve

Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok, ezért kell összevonni a következő
bekezdéssel.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját.
Amennyiben az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
I. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
az e rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Amennyiben az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
I. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
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az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírás létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. Amennyiben a 
minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszköz megfelel 
ezeknek a szabványoknak, vélelmezni kell 
a II. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírás létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. A Bizottság az e 
rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Amennyiben a minősített elektronikus 
aláírás létrehozására alkalmas eszköz 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a II. mellékletben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
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23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközöket a 
tagállamok által kijelölt megfelelő állami 
vagy magánszerv hitelesítheti, feltéve, 
hogy azokat olyan biztonságértékelési 
eljárásnak vetették alá, amelyet a Bizottság 
által végrehajtási aktusok útján létrehozott 
listában szereplő információtechnológiai 
termékek biztonságának értékelésére 
vonatkozó szabványok egyikével 
összhangban hajtottak végre. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(1) A minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközöket a 
tagállamok által kijelölt hitelesítő állami 
vagy magánszervnek kell hitelesítenie, 
miután azokat olyan biztonságértékelési 
eljárásnak vetették alá, amelyet a Bizottság 
által végrehajtási aktusok útján létrehozott 
listában szereplő információtechnológiai 
termékek biztonságának értékelésére 
vonatkozó szabványok egyikével 
összhangban hajtottak végre. A Bizottság 
az e rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

A hitelesítési eljárás alapvető lépés az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos biztonsági 
intézkedések terén. Ha nem kötelező, kevés az esély arra, hogy a szolgáltatók alkalmazzák. 
Azonban azoknak, akik igénybe kívánják venni a valamely megbízható szolgáltatás által 
nyújtott érvényesítést, tudniuk kell, hogy bízhatnak-e az aláírást létrehozó eszközben. Ezért 
alapvető, hogy egy hitelesítő szerv kötelező jelleggel hitelesítse az eszközt.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások hitelesítésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások hitelesítésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
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Amennyiben a minősített elektronikus 
aláírás hitelesítése megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

A Bizottság az e rendelet céljából 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásakor biztosítja az érdekelt 
felek által szolgáltatott információk 
megfelelő figyelembevételét, lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában. Amennyiben a 
minősített elektronikus aláírás hitelesítése 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell az (1) bekezdésben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi a szolgáltatást igénybe 
vevő felek részére, hogy automatikus 
formában kapják meg a hitelesítési eljárás 
eredményét, amely megbízható, hatékony, 
és amelyet a minősített hitelesítési 
szolgáltatás biztosítójának fokozott 
biztonságú elektronikus aláírásával vagy 
fokozott biztonságú elektronikus 
bélyegzőjével láttak el.

b) lehetővé teszi a szolgáltatást igénybe 
vevő felek részére, hogy automatikus 
formában kapják meg a hitelesítési eljárás 
eredményét, amelyet a minősített 
hitelesítési szolgáltatás biztosítójának 
fokozott biztonságú elektronikus 
aláírásával vagy fokozott biztonságú 
elektronikus bélyegzőjével láttak el.

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mit jelent a „megbízható és hatékony” kifejezés. Mindenesetre ezt a 
szolgáltató üzleti modelljére kell bízni, mivel saját érdekük, hogy a felhasználóknak hatékony 
és megbízható szolgáltatást nyújtsanak.
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Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az (1) bekezdésben említett 
minősített hitelesítési szolgáltatásra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. Amennyiben a 
minősített elektronikus aláíráshoz tartozó 
hitelesítési szolgáltatás megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az
(1) bekezdés b) pontjában foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az (1) bekezdésben említett 
minősített hitelesítési szolgáltatásra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. A Bizottság az e 
rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Amennyiben a minősített elektronikus 
aláíráshoz tartozó hitelesítési szolgáltatás 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell az (1) bekezdés 
b) pontjában foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások megőrzésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
Amennyiben a minősített elektronikus 

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások megőrzésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság az e rendelet céljából 
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aláírás megőrzésére vonatkozó szabályok 
megfelelnek ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a (1) bekezdésben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

alkalmazandó szabványok 
meghatározásakor biztosítja az érdekelt 
felek által szolgáltatott információk 
megfelelő figyelembevételét, lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában. Amennyiben a 
minősített elektronikus aláírás megőrzésére 
vonatkozó szabályok megfelelnek ezeknek 
a szabványoknak, vélelmezni kell a
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Sajátos törvényi vélelem vonatkozik a
minősített elektronikus bélyegzőre, amely 
szavatolja az ilyen bélyegzővel ellátott 
adatok eredetét és sértetlenségét.

(2) Egy érvényes minősített elektronikus
aláírás minimum elsődleges 
bizonyítékként szolgál a hozzá kapcsolódó 
elektronikus dokumentum hitelességére és 
sértetlenségére vonatkozóan. A 
felhatalmazásra és képviseletre vonatkozó 
nemzeti előírások nem sérülhetnek.

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A minősített elektronikus bélyegzőt (3) A minősített elektronikus bélyegzőt 
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valamennyi tagállamban el kell ismerni és 
el kell fogadni.

valamennyi tagállamban el kell ismerni.

Indokolás

Nem egyértelmű az elismerés és elfogadás közötti különbség. Ez a bekezdés – az elektronikus 
aláírásokról szóló rendelkezésekkel ellentétben – nem kerül törlésre, mivel nem minden 
tagállamban létezik az (elektronikus) bélyegző fogalma.

Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a minősített elektronikus 
bélyegzőnél alacsonyabb biztonsági szintű
elektronikus bélyegzőt írnak elő, különösen 
akkor, ha egy tagállam valamely 
közigazgatási szerv által nyújtott online 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez írja azt 
elő az ilyen szolgáltatással kapcsolatos 
kockázatok megfelelő értékelése alapján, a 
legalább azonos biztonsági szintű
elektronikus bélyegzők mindegyikét el kell 
fogadni.

(4) Amennyiben a minősített elektronikus 
bélyegzőnél alacsonyabb biztonsági szintű
elektronikus bélyegzőt írnak elő, különösen 
akkor, ha egy tagállam valamely 
közigazgatási szerv által nyújtott online 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez írja azt 
elő az ilyen szolgáltatással kapcsolatos 
kockázatok megfelelő értékelése alapján, a
szóban forgó online szolgáltatáshoz való 
hozzáféréshez legalább azonos biztonsági 
szintű elektronikus bélyegzők mindegyikét 
el kell fogadni.

Indokolás

A „garancia” szó semmilyen többletértéket nem rendel a szöveghez.

Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A valamely közigazgatási szerv által 
kínált online szolgáltatáshoz való 
hozzáféréshez a tagállamok nem 
követelhetnek meg a minősített 
elektronikus bélyegzőnél magasabb 
biztonsági szintű elektronikus bélyegzőt.

(5) A valamely közigazgatási szerv által 
kínált online szolgáltatáshoz határokon 
átnyúló hozzáféréshez a tagállamok nem 
követelhetnek meg a minősített 
elektronikus bélyegzőnél magasabb 
biztonsági szintű elektronikus bélyegzőt.



PE508.181v02-00 66/78 AD\944453HU.doc

HU

Indokolás

A „garancia” szó semmilyen többletértéket nem rendel a szöveghez.

Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus bélyegző
(4) bekezdésben említett különböző
biztonsági szintjeinek meghatározására 
vonatkozóan.

törölve

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az elektronikus pecsétek különböző biztonsági szintjének 
meghatározása a rendelet központi elemét képezi, az előadó véleménye szerint nem indokolt, 
hogy erről a kérdésről felhatalmazáson alapuló jogi aktus rendelkezzen.

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegzők 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
Amennyiben az elektronikus bélyegző
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a (6) bekezdés értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott biztonsági 
szintek betartását. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegzők 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság az e rendelet céljából 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásakor biztosítja az érdekelt 
felek által szolgáltatott információk 
megfelelő figyelembevételét, lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában. Amennyiben 
az elektronikus bélyegző megfelel ezeknek 
a szabványoknak, vélelmezni kell a
(6) bekezdés értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 



AD\944453HU.doc 67/78 PE508.181v02-00

HU

ezeket az intézkedéseket. meghatározott biztonsági szintek 
betartását. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegző
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját.
Amennyiben az elektronikus bélyegző
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
III. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegző
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
az e rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Amennyiben az elektronikus bélyegző
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a
III. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.
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Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Sajátos törvényi vélelem vonatkozik a
minősített elektronikus időbélyegzőre, 
amely szavatolja az általa feltüntetett 
időpontot és az ehhez az időponthoz 
kapcsolódó adatok sértetlenségét.

(2) Egy minősített elektronikus időbélyeg 
minimum elsődleges bizonyítékként 
szolgál az abban megadott időpont 
helyességére és az azzal ellátott 
elektronikus dokumentum sértetlenségére 
vonatkozóan.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az időpont adatokhoz, 
valamint egy megbízható időforráshoz 
történő pontos kapcsolására vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
Amennyiben az időpont adatokhoz, 
valamint egy megbízható időforráshoz 
történő pontos kapcsolása megfelel 
ezeknek a szabványoknak, vélelmezni kell 
az (1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az időpont adatokhoz, 
valamint egy megbízható időforráshoz 
történő pontos kapcsolására vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság az e rendelet céljából 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásakor biztosítja az érdekelt 
felek által szolgáltatott információk 
megfelelő figyelembevételét, lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában. Amennyiben 
az időpont adatokhoz, valamint egy 
megbízható időforráshoz történő pontos 
kapcsolása megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.
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Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus dokumentumot a 
papíralapú dokumentummal 
egyenértékűnek és a bírósági eljárásokban 
bizonyítékként elfogadhatónak kell 
tekinteni, figyelembe véve hitelességének 
és sértetlenségének biztonsági szintjét.

(1) Az elektronikus dokumentum 
joghatása és bírósági eljárásokban 
bizonyítékként való elfogadhatósága nem 
tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az 
elektronikus formátumú.

Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adott dokumentum kibocsátásában 
illetékes személy minősített elektronikus
aláírásával vagy minősített elektronikus
bélyegzőjével ellátott dokumentumra 
vonatkozik hitelességének és 
sértetlenségének törvényi vélelme, 
amennyiben a dokumentum nem tartalmaz 
a dokumentum automatikus módosítására 
alkalmas dinamikus elemeket.

(2) A minősített elektronikus aláírással
vagy minősített elektronikus bélyegzővel
ellátott dokumentum a saját kezű
aláírással vagy bélyegzővel ellátott 
papíralapú dokumentummal azonos 
joghatású – amennyiben ilyen joghatásról 
a nemzeti jog rendelkezik –, amennyiben a 
dokumentum nem tartalmaz a dokumentum 
automatikus módosítását lehetővé tévő
dinamikus elemeket.

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha eredeti dokumentum vagy 
hitelesített másolat szükséges valamely 

törölve
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közigazgatási szerv által kínált online 
szolgáltatás nyújtásához, más 
tagállamban további követelmények 
teljesítése nélkül el kell fogadni legalább 
az adott dokumentum kibocsátásában 
illetékes személy által kibocsátott 
elektronikus dokumentumokat, és azokat, 
amelyek a kibocsátó tagállam nemzeti 
jogszabályai értelmében eredetinek vagy 
hitelesített másolatnak minősülnek.

Indokolás

A 34. cikk (3) bekezdése megkérdőjelezné a külföldi okiratok elismerését szolgáló 
felülhitelesítés („apostille“) bevált eszközét.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az elektronikus 
aláírások és bélyegzők (2) bekezdésben 
említett olyan formátumait, amelyeket 
minden esetben el kell fogadni, amikor 
egy tagállam valamely közigazgatási 
szerve által kínált online szolgáltatás 
nyújtásához aláírt vagy bélyegzővel 
ellátott dokumentumot ír elő. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus kézbesítési szolgáltatás 
igénybevételével küldött vagy fogadott 
adatok a bírósági eljárásokban 
elfogadhatók bizonyítékként, tekintettel az 
adatok sértetlenségére és egy adott címzett 
részére történt adatküldés vagy az általa 
történt adatfogadás dátumának és 
időpontjának biztonságára.

(1) Az elektronikus kézbesítési szolgáltatás 
igénybevételével küldött vagy fogadott 
adatok a bírósági eljárásokban 
elfogadhatók bizonyítékként.

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus kézbesítési szolgáltatás 
igénybevételével küldött vagy fogadott
adatokra törvényi vélelem vonatkozik, 
amely szavatolja az adatok sértetlenségét
és az adatküldés és adatfogadás minősített 
elektronikus kézbesítési rendszer által 
feltüntetett dátumának és időpontjának
megbízhatóságát.

(2) Az elektronikus kézbesítési szolgáltatás 
igénybevételével küldött vagy fogadott
adatok minimum elsődleges 
bizonyítékként szolgálnak az adatok
sértetlenségére és az adatküldés és 
adatfogadás minősített elektronikus 
kézbesítési rendszer által feltüntetett 
dátumának és időpontjának helyességére 
vonatkozóan.

Módosítás 136

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a cikk az 1348/2000/EK rendeletet 
nem sértheti.

Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus kézbesítési 
szolgáltatás igénybevételével történő
adatküldés és adatfogadás rendszereit 
érintően, amelyeket az elektronikus 
kézbesítési szolgáltatások 
interoperabilitásának elősegítését szem 
előtt tartva kell alkalmazni.

törölve

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az adatküldés és adatfogadás 
folyamatára vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. 
Amennyiben az adatküldés és az 
adatfogadás folyamata megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az adatküldés és adatfogadás 
folyamatára vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
az e rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában.
Amennyiben az adatküldés és az 
adatfogadás folyamata megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.
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Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a weboldal hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. Amennyiben a 
minősített weboldal-hitelesítő tanúsítvány 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a IV. mellékletben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a weboldal hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. A Bizottság az e 
rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Amennyiben a minősített weboldal-
hitelesítő tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
IV. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.

Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
8. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk 
(5) bekezdésében, a 15. cikk 
(5) bekezdésében, a 16. cikk
(5) bekezdésében, a 18. cikk 
(5) bekezdésében, a 20. cikk 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
8. cikk (3) bekezdésében, a 16. cikk
(5) bekezdésében, a 23. cikk
(3) bekezdésében, a 25. cikk
(2) bekezdésében, a 27. cikk
(2) bekezdésében, a 29. cikk
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(6) bekezdésében, a 21. cikk 
(4) bekezdésében, a 23. cikk
(3) bekezdésében, a 25. cikk
(2) bekezdésében, a 27. cikk
(2) bekezdésében, a 28. cikk 
(6) bekezdésében, a 29. cikk
(4) bekezdésében, a 30. cikk
(2) bekezdésében, a 31. cikkben, a 35. cikk 
(3) bekezdésében és a 37. cikk
(3) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az e rendelet 
hatálybalépését követő határozatlan 
időtartamra szól.

(4) bekezdésében, a 30. cikk
(2) bekezdésében, a 31. cikkben és a 
37. cikk (3) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(5) bekezdésében, a 15. cikk 
(5) bekezdésében, a 16. cikk 
(5) bekezdésében, a 18. cikk 
(5) bekezdésében, a 20. cikk 
(6) bekezdésében, a 21. cikk 
(4) bekezdésében, a 23. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(2) bekezdésében, a 27. cikk 
(2) bekezdésében, a 28. cikk 
(6) bekezdésében, a 29. cikk 
(4) bekezdésében, a 30. cikk 
(2) bekezdésében, a 31. cikkben, a 35. cikk 
(3) bekezdésében és a 37. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti a benne megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(3) bekezdésében, a 16. cikk 
(5) bekezdésében, a 23. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(2) bekezdésében, a 27. cikk (2) 
bekezdésében, a 29. cikk (4) bekezdésében, 
a 30. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikkben 
és a 37. cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti a benne megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
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érvényességét.

Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk 
(5) bekezdése, a 15. cikk (5) bekezdése, a 
16. cikk (5) bekezdése, a 18. cikk 
(5) bekezdése, a 20. cikk (6) bekezdése, a 
21. cikk (4) bekezdése, a 23. cikk 
(3) bekezdése, a 25. cikk (2) bekezdése, a 
27. cikk (2) bekezdése, a 28. cikk 
(6) bekezdése, a 29. cikk (4) bekezdése, a 
30. cikk (2) bekezdése, a 31. cikk, a 
35. cikk (3) bekezdése és a 37. cikk 
(3) bekezdése alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbítható.

(5) A 8. cikk (3) bekezdése, a 16. cikk 
(5) bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdése, a 
25. cikk (2) bekezdése, a 27. cikk 
(2) bekezdése, a 29. cikk (4) bekezdése, a 
30. cikk (2) bekezdése, a 31. cikk és a 
37. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbítható.

Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról. Az első jelentéseket 
legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől 
számított négy éven belül kell benyújtani.
A további jelentéseket azt követően 
négyévente kell benyújtani.

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról. Az első jelentéseket 
legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől 
számított két éven belül kell benyújtani. A 
további jelentéseket azt követően 
négyévente kell benyújtani.
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Indokolás

Tekintettel a rendelet által bevezetett újdonságokra, valamint a rendelet tagállamokban való 
közvetlen alkalmazhatóságára, az előadónak az a véleménye, hogy az első értékelő jelentést 
legkésőbb a rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül kell benyújtani.

Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E jelentésnek lehetővé kell tennie
annak meghatározását, hogy a 
technológiai, a piaci, valamint a 
tagállamokban és nemzetközi szinten a 
jogi környezetben bekövetkezett fejlődés 
figyelembevétele érdekében szükség van-e 
a rendelet hatályának módosítására; a 
jelentésnek továbbá általánosságban 
jeleznie kell, hogy a rendelet lehetővé 
tette-e az online környezet iránti bizalom 
megerősítésére irányuló célkitűzéseinek 
elérését. A jelentésnek különösen 
tartalmaznia kell a 13., a 16. és a 19. cikk 
alkalmazásának értékelését. A jelentéshez 
szükség esetén jogalkotási javaslatokat 
kell fűzni.

Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) E jelentésnek lehetővé kell tennie 
annak meghatározását, hogy a 
technológiai, a piaci, valamint a 
tagállamokban és nemzetközi szinten a 
jogi környezetben bekövetkezett fejlődés 
figyelembevétele érdekében szükség van-e 
a rendelet hatályának módosítására; a 
jelentésnek továbbá általánosságban 
jeleznie kell, hogy a rendelet lehetővé 
tette-e az online környezet iránti bizalom 
megerősítésére irányuló célkitűzéseinek 
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elérését. A jelentésnek különösen 
tartalmaznia kell a 13., a 16. és a 19. cikk 
alkalmazásának értékelését. A jelentéshez 
szükség esetén jogalkotási javaslatokat 
kell fűzni.

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95/46/EK irányelv 8. cikke értelmében 
vett szenzitív adatokat nem lehet 
feldolgozni.

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95/46/EK irányelv 8. cikke értelmében 
vett szenzitív adatokat nem lehet 
feldolgozni.
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