
AM\933270HU.doc PE508.270v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2012/0146(COD)

21.5.2013

MÓDOSÍTÁS:
56 - 311

Véleménytervezet
Marielle Gallo
(PE508.181v01-00)

a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és megbízható szolgáltatásokról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))



PE508.270v01-00 2/141 AM\933270HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\933270HU.doc 3/141 PE508.270v01-00

HU

Módosítás 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A határon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv az e-egészségügyért felelős 
nemzeti hatóságokból álló hálózatot hoz 
létre. A határon átnyúló egészségügyi 
ellátás biztonságának és folytonosságának 
javítása érdekében előírja a hálózat 
számára, hogy iránymutatásokat 
dolgozzon ki az elektronikus egészségügyi 
adatokhoz és szolgáltatásokhoz történő 
tagállamok közötti hozzáférésre 
vonatkozóan, többek között támogatva a 
tagállamokat abban, „hogy közös 
azonosítási és hitelesítési intézkedéseket 
dolgozzanak ki annak elősegítése 
érdekében, hogy az adatok a határon 
átnyúló egészségügyi ellátás keretében 
átadhatók legyenek”. Az elektronikus 
azonosítás és a hitelesítés kölcsönös 
elismerése és elfogadása kulcsfontosságú 
ahhoz, hogy a határon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatások valóban 
elérhetővé váljanak az uniós polgárok 
számára. A külföldi kezelések során a 
polgárok orvosi adatainak 
hozzáférhetőnek kell lenniük a kezelés 
helye szerinti országban. Ehhez az 
elektronikus azonosítást szolgáló szilárd, 
biztonságos és megbízható keretre van 
szükség.

törölve

Or. en
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Indokolás

Függetlenül attól, hogy történik-e utalás a 2011/24/EU irányelvre, az hatályban van és 
alkalmazandó, ezért ez a preambulumbekezdés felesleges és azt el kell hagyni.

Módosítás 57
Matteo Salvini

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 legalább azokat a meglévő 
akadályokat, amelyek a tagállamokban 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 az elektronikus azonosítás és 
hitelesítés magas szintű biztonságát, 
többek között a hozzáférhetővé tett 
szolgáltatások típusához igazodó 
különböző biztonsági szintek kialakítása 
révén.

Or. it

Indokolás

A különböző biztonsági szintek kialakítása kulcsfontosságú. A rendeletjavaslat nem 
pontosítja, hogy mely online szolgáltatásokhoz lehet elektronikus azonosítás útján hozzáférni. 
A személyes és érzékeny adatokhoz való hozzáférést a „személyazonosság 
megbízhatóságának” más szintjéhez kell kötni, mint amely az általános jellegű 
információkhoz vagy a tranzakciós szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges.

Módosítás 58
Anna Maria Corazza Bildt
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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 legalább azokat a meglévő 
akadályokat, amelyek a tagállamokban 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 a 
technológiasemlegesség teljes tiszteletben 
tartása mellett.

Or. en

Módosítás 59
Matteo Salvini

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 és 
semlegességét hivatott szolgálni a kockázat 
mértékének megfelelő magas szintű 
bizalom és biztonság elősegítése 
érdekében. Ennek fényében a 
tagállamoknak az elektronikus azonosítási 
rendszereket alá kell vetniük a fent 
említett együttműködési mechanizmus 
keretében elvégzett megelőző technológiai 
ellenőrzésnek. A tagállamok közötti 
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információcserének és a bevált gyakorlatok 
kölcsönös elismerésük céljából történő 
megosztásának elő kell segítenie az ilyen 
együttműködést.

Or. it

Indokolás

A rendeletjavaslat nem említ olyan eszközöket, amelyek segítségével egy tagállam 
megkérdőjelezheti egy bejelentett elektronikus azonosítási rendszer műszaki megfelelőségét. 
Ez a hiányosság kedvezhet a nem megfelelő rendszerek EU-ban való elterjedésének. A 
rendelet által bevezetni kívánt harmonizáció a nemzeti normák megkerülését és a 
legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztását („forum shopping”) lehetővé tévő 
gyakorlatok ösztönzését eredményezheti.

Módosítás 60
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

Módosítás 61
Andreas Schwab, Herbert Reul
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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 
szempontjaival, sem más olyan jogi
kötelezettségekkel, amelyekre nemzeti 
vagy uniós jogszabályokban előírt alaki 
követelmények vonatkoznak.

(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, 
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 nem.

Or. de

Módosítás 62
Toine Manders

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.
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Módosítás 63
Jürgen Creutzmann

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 
kötelezettségek biztosítása céljából.

(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 
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.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a nem minősített aláírás is járhat ugyanolyan joghatással, mint 
a saját kezű aláírás – az egyetlen különbség abban rejlik, hogy kit terhel a bizonyítási 
kötelezettség.
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Módosítás 64
Toine Manders

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 
kötelezettségek biztosítása céljából.

(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 
megteremtését szolgáló követelmények és 
kötelezettségek biztosítása céljából.

Or. en

Módosítás 65
András Gyürk

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 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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.

Or. fr

Módosítás 67
Andreas Schwab

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.
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Módosítás 68
Andreas Schwab

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 
sértetlenségének bizonyosságát.

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

Or. de

Módosítás 69
Cristian Silviu Buşoi

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 
sértetlenségének bizonyosságát.

(43) Az elektronikus bélyegző a saját 
kézzel nyomott bélyegzővel azonos 
joghatásúnak tekintendő, a nemzeti jogi
előírásoknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 70
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés
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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

Or. de

Módosítás 71
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az elektronikus azonosítással 
kapcsolatos lehetőségekről és 
korlátozásokról egyértelműen 
tájékoztassák a polgárokat.
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Módosítás 72
Marielle Gallo

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 
konzultációkat folytasson.

(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; 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 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 
konzultációkat folytasson.

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 73
Marielle Gallo

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 Európai 
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.

Or. fr

Módosítás 74
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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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 
elő.

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

Or. it

Indokolás

A rendeletben rögzített célok eredményes megvalósításának előmozdítása érdekében, vagyis a 
biztonságos és megbízható, határokon átnyúló elektronikus tranzakciókba vetett bizalom 
megerősítése céljából biztosítani kell a magas szintű biztonságot, és mérsékelni kell az online 
környezet biztonságossága általános csökkenésének kockázatát, amely a rendelet nem 
szándékolt mellékhatásaként felléphet.

Módosítás 75
Jürgen Creutzmann

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 
elő.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Az angol nyelvi változatban az „elektronikus” szó használata redundáns.
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Módosítás 76
Jürgen Creutzmann

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 időbélyegzők, az elektronikus 
dokumentumok és az elektronikus 
kézbesítési szolgáltatások jogi keretét.

Or. en

Indokolás

A weboldalak tekintetében már most is léteznek a fogyasztók által széles körben elismert és 
elfogadott szakmai normák, ezért a weboldalakra vonatkozó minősített tanúsítványok 
hozzáadott értéke nem egyértelmű. Továbbá az internet természeténél fogva globális jellegű, 
ezért a felhasználók olyan weboldalakkal is találkoznának, amelyek az uniós szabályozás alá 
tartoznak, de olyanokkal is, amelyek nem: ez pedig zavart és bizonytalanságot okozhat, nem 
utolsó sorban azért, mert az, hogy egy weboldal „nem minősített”, nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy kevésbé biztonságos.

Módosítás 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

Or. en
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Módosítás 78
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a nem minősített szolgáltatások belső piaci szabad forgalmát is.

Módosítás 79
Phil Prendergast

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
biztosított, megrendelt vagy elismert
elektronikus azonosításra és az Unió 
területén működő megbízható 
szolgáltatókra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 80
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

elismert, általuk vagy a nevükben 
végrehajtott elektronikus azonosításra és 
az Unió területén letelepedett megbízható 
szolgáltatókra vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A magánszektorbeli rendszereket elvileg kötelező bejelenteni, amennyiben azokat elismeri 
valamely tagállam.

Módosítás 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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) A rendelet nem vonatkozik a 
megbízható elektronikus szolgáltatásoknak 
a magánjog alapján kötött, kizárólag
önkéntes megállapodásokon alapuló 
biztosítására. Az ilyen szolgáltatások 
érvényessége, önkéntes 
megállapodásokból eredő joghatása és 
bírósági eljárásokban bizonyítékként való 
elfogadhatósága nem tagadható meg 
kizárólag amiatt, hogy:
— az aláírás elektronikus formában 
létezik, vagy
— nem elektronikus aláírás hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványon, 
elektronikus bélyegző hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványon vagy 
minősített weboldal-hitelesítő 
tanúsítványon alapul,
— nem minősített megbízható szolgáltató 
nyújtja őket, vagy
— nem minősített elektronikus aláírás 
vagy minősített bélyegző létrehozására 
alkalmas eszközzel állították elő.
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Or. en

Módosítás 82
Jürgen Creutzmann

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) A rendelet nem vonatkozik azon 
megbízható elektronikus szolgáltatások 
biztosítására, amelyeket a felek egy zárt 
köre számára, kizárólag belső célokra 
nyújtanak. Bármely harmadik fél, amely 
vitatni kívánja egy ilyen megbízható
szolgáltatás érvényességét, nem teheti ezt 
meg kizárólag azon okból, hogy a 
megbízható szolgáltatás nem tett eleget az 
ebben a rendeletben foglalt 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás nem volt egyértelmű, és azt sugallhatta, hogy a magánjogban van 
lehetőség a szolgáltatásnak a rendelet hatálya alól való kivonására. Ezzel szemben világossá 
kell tenni, hogy e szolgáltatások nem a nyilvánosságnak szólnak, a felek köre pedig 
korlátozott és meghatározott.

Módosítás 83
Andreas Schwab

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 

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás egy rendelet céljaihoz túlságosan homályos.

Módosítás 84
Phil Prendergast

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) Ezt a rendeletet a szerződések és más 
olyan jogi kötelezettségek megkötése és 
érvényessége vonatkozásában, amelyekre 
alaki követelmények vonatkoznak, a 
nemzeti és uniós jog sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

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 nem.

Or. de
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Módosítás 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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;

Or. en

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 87
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

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 magyar változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 88
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) alkalmas az aláíró azonosítására; b) alkalmas az aláíró
személyazonosságának igazolására;

Or. en

Módosítás 89
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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;

Or. en

Módosítás 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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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Or. en

Módosítás 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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;

Or. en

Módosítás 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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;

Or. en



PE508.270v01-00 24/141 AM\933270HU.doc

HU

Módosítás 93
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 vagy elektronikus 
tanúsítványok, többek között elektronikus 
aláírások és elektronikus bélyegzők 
tanúsítványainak létrehozására, 
ellenőrzésére, hitelesítésére, kezelésére és 
megőrzésére irányuló elektronikus 
szolgáltatás;

Or. en

Indokolás

A weboldal-hitelesítésnek kívül kell esnie e rendelet hatályán, továbbá a felsorolás nem lehet 
kumulatív.

Módosítás 94
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „minősített megbízható szolgáltatás”: 
olyan megbízható szolgáltatás, amely 
megfelel az ebben a rendeletben foglalt
alkalmazandó követelményeknek;

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

Or. en

Módosítás 95
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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;

Or. de

Módosítás 96
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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;

Or. en

Módosítás 97
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. „minősített weboldal-hitelesítő 
tanúsítvány”: olyan igazolás, amely 
lehetővé teszi a weboldal hitelesítését és a 
weboldalt a tanúsítvány tulajdonosához 
kapcsolja; amelyet minősített megbízható 

törölve
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szolgáltató bocsát ki; és amely megfelel a 
IV. mellékletben megállapított 
követelményeknek;

Or. en

Indokolás

A minősített weboldal-hitelesítés hozzáadott értéke nem egyértelmű.

Módosítás 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

Or. en

Módosítás 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A más tagállamban kínált 
megbízható szolgáltatások tekintetében az 
adott tagállam nyelvén vagy angol nyelven 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára a tanúsítási politikával 
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kapcsolatos dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 100
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kölcsönös elismerés és elfogadás Kölcsönös elismerés

Or. it

Indokolás

Az elismerés és az elfogadás két különálló fogalom a műszaki és a jogi gondolkodásban, ezért 
nem keverendők össze, és nem célszerű szisztematikusan összekapcsolni őket.

Módosítás 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kölcsönös elismerés és elfogadás Kölcsönös elismerés

Or. en

Módosítás 102
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a nemzeti jogszabályok vagy a Ha a nemzeti jogszabályok vagy a 
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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.

közigazgatási gyakorlat értelmében egy 
szolgáltatás online elérését elektronikus 
azonosító eszközt és hitelesítést alkalmazó 
elektronikus azonosításhoz kötik, a másik 
tagállamban kibocsátott, azonos vagy 
magasabb biztonsági szintet biztosító és a
7. cikkben említett eljárás alapján
bejelentett elektronikus azonosító eszközt 
el kell elismerni az ilyen szolgáltatáshoz 
való online hozzáférés céljából hat 
hónappal azután, hogy a Bizottság 
közzétette a bejelentett rendszerek listáját.

Or. en

Indokolás

Pontosítások történtek, és javasolt az „és el kell fogadni” kifejezés törlése, mivel nem 
egyértelmű az elismerés és az elfogadás közötti jogi különbség, illetve hogy ez egyáltalán 
szükséges-e. Továbbá elő kell írni egy időkeretet, amely az egyéb azonosítási rendszerek 
bejelentése és az azt követő közzététele után kezdődik, és amelyen belül a tagállamoknak meg 
kell tenniük a szükséges lépéseket e rendszerek elismerésére.

Módosítás 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

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 vagy 
uniós intézményen belüli online 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
kibocsátott bármely elektronikus azonosító 
eszközt el kell elismerni a tagállamon 
vagy az uniós intézményen belül az e
szolgáltatáshoz való hozzáférés céljából
legkésőbb hat hónappal a rendszert 
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tartalmazó lista közzétételét követően.

Or. en

Módosítás 104
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

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 jogszabályok vagy a 
közigazgatási gyakorlat értelmében
lehetséges egy szolgáltatás elektronikus 
azonosító eszközt és hitelesítést alkalmazó 
elektronikus azonosítás révén való online 
elérése, 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, 
feltéve, hogy a szolgáltatás nem 
korlátozódik egy tagállam lakosaira vagy 
egy területi egységére.

Or. en

Módosítás 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés csak bizonyos határokon 
átnyúló közszolgáltatásokra vonatkozik. E 
határokon átnyúló szolgáltatások 
meghatározása érdekében a Bizottság 
végrehajtási aktus révén listát állít össze. 
E végrehajtási aktusnak a 8. cikkben 
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leírtakat kell követnie, és azt a 39. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 106
Phil Prendergast

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 bocsátja ki, rendeli meg
vagy ismeri el;

Or. en

Módosítás 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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 ismeri el, az bocsátja ki, 
illetve annak nevében bocsátják ki;

Or. en

Indokolás

A magánszektorbeli rendszereket elvileg kötelező bejelenteni, amennyiben azokat elismeri 
valamely tagállam.
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Módosítás 108
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

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;

Or. en

Módosítás 109
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az elektronikus azonosításra szolgáló 
eszközök az általuk hozzáférhetővé tett 
szolgáltatások típusának függvényében 
különböző biztonsági szinteken 
működnek.

Or. it

Indokolás

A különböző biztonsági szintek kialakítása kulcsfontosságú. A javaslat nem pontosítja, hogy 
mely online szolgáltatásokhoz lehet elektronikus azonosítás útján hozzáférni. Az érzékeny 
adatokhoz való hozzáférést a személyazonosság megbízhatóságának más szintjéhez kell kötni, 
mint amely az általános jellegű információkhoz való hozzáféréshez szükséges. A 
személyazonosság elismerésére szolgáló eljárásnak a polgárok által igénybe vett 
szolgáltatások típusának megfelelő és azzal arányos biztonsági szint biztosítását kell 
szolgálnia.

Módosítás 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi



PE508.270v01-00 32/141 AM\933270HU.doc

HU

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;

Or. en

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 111
Phil Prendergast

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 
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 

d) a bejelentő tagállam mindenkor 
ingyenes hozzáférést biztosít valamilyen 
online hitelesítési felülethez annak 
érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe 
vevő felek közül bárki hitelesíthesse az 
elektronikus formában kapott 
személyazonosító adatokat. Az ilyen 
hitelesítést végrehajtani kívánó igénybe 
vevő felek számára a tagállamok által 
biztonsági okokból kötelezővé tett bármely 
különleges műszaki előírás csak az annak 
költségét nem meghaladó díjjal járhat, és 
nem lehet megkülönböztető jellegű a 
területükön kívül letelepedett igénybe vevő 
felekkel szemben. Ha a bejelentett 
azonosítási rendszert vagy a hitelesítési
rendszert megsértik, vagy részben 
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hitelesítési lehetőséget, vagy azok 
veszélyeztetett részét, és a 7. cikk 
értelmében tájékoztatniuk kell a többi 
tagállamot, illetve a Bizottságot;

veszélyeztetik, a tagállamoknak 
haladéktalanul fel kell függeszteniük vagy 
vissza kell vonniuk a bejelentett 
azonosítási rendszert vagy hitelesítési
rendszert, vagy azok veszélyeztetett részét, 
és a 7. cikk értelmében tájékoztatniuk kell 
a többi tagállamot, illetve a Bizottságot;

Or. en

Módosítás 112
Jürgen Creutzmann

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 
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;

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

Or. en
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Indokolás

Míg a közszolgáltatások ingyenesen nyújtandók, semmi nem akadályozza meg a feleket abban, 
hogy a magántranzakciók tekintetében díjakat állapítsanak meg. Míg e rendelet vezérelvének 
az interoperabilitásnak kell lennie, a tagállamoknak mégis lehetővé kell tenni bizonyos 
műszaki előírások kötelezővé tételét, amennyiben azok alapvető fontosságúak a nemzeti 
rendszereik szempontjából, és különösen, amennyiben kulcsfontosságú biztonsági 
szempontokat érintenek.

Módosítás 113
Jürgen Creutzmann

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:

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősségével külön kell foglalkozni – lásd a további módosításokat.

Módosítás 114
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 115
Phil Prendergast
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont– ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a d) pontban megállapított hitelesítési
lehetőség.

ii. a d) pontban megállapított hitelesítési
rendszer.

Or. en

Módosítás 116
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A bejelentő tagállam csak akkor 
jelenthet be egy harmadik országban 
letelepedett hitelesítésszolgáltató által 
nyújtott elektronikus azonosítási 
rendszert, ha ez a szolgáltató megfelel az e 
rendeletben megállapított 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 117
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság végrehajtási aktusokban 
rögzíti az elektronikus azonosítási 
rendszer által hozzáférhetővé tett 
szolgáltatások típusához igazodó 
különböző biztonsági szintek 
meghatározására szolgáló kritériumokat.

Or. it
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Indokolás

A különböző biztonsági szintek kialakítása kulcsfontosságú. A rendeletjavaslat nem 
pontosítja, hogy mely online szolgáltatásokhoz lehet elektronikus azonosítás útján hozzáférni.
A személyes és érzékeny adatokhoz való hozzáférést a személyazonosság megbízhatóságának 
más szintjéhez kell kötni, mint amely az általános jellegű információkhoz vagy a tranzakciós 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges.

Módosítás 118
Matteo Salvini

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 leírása, beleértve a 
hozzáférhetővé tett szolgáltatások 
típusához igazodó különböző biztonsági 
szinteket;

Or. it

Módosítás 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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 biztonsági szintjének leírása;

Or. en

Módosítás 120
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) tájékoztatás a személyazonosítók 
nyilvántartásba vételének irányítását végző
jogalanyról;

Or. en

Indokolás

Utólagos változtatás az adatminimalizálás elvének beépítése érdekében, illetve pontosítás, 
mivel nem a konkrét személy, hanem inkább a jogalany az, aki fontos ebben az 
összefüggésben.

Módosítás 121
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelesítési lehetőség leírása; d) a hitelesítési lehetőség leírása, a 
hozzáféréshez szükséges különböző 
biztonsági szintekkel összhangban;

Or. it

Módosítás 122
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelesítési lehetőség leírása; d) a hitelesítési lehetőség és az igénybe 
vevő felek számára kötelező műszaki 
előírások leírása;

Or. en
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Módosítás 123
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelesítési lehetőség leírása; d) a hitelesítési rendszer leírása;

Or. en

Módosítás 124
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a bejelentett azonosítási rendszer vagy 
hitelesítési lehetőség, vagy azok 
veszélyeztetett részeinek felfüggesztésére 
vagy visszavonására vonatkozó szabályok.

e) a bejelentett azonosítási vagy hitelesítési
rendszer, vagy azok veszélyeztetett 
részeinek felfüggesztésére vagy 
visszavonására vonatkozó szabályok.

Or. en

Módosítás 125
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en
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Indokolás

A nyilvánosan hozzáférhető weboldalon történő közzététel biztosítaná a felhasználóbarát 
jelleget.

Módosítás 126
Phil Prendergast

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

Or. en

Módosítás 127
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Felelősség

(1) A bejelentő tagállam felelős az általa 
vagy a nevében kibocsátott elektronikus 
azonosító eszközzel kapcsolatban a 6. 
cikkben foglalt kötelezettségek 
elmulasztásából eredő bármely közvetlen 
kárért, kivéve, ha bizonyítani képes, hogy 
nem terheli gondatlanság.
(2) Az elektronikus azonosító eszköz 
kibocsátója, akit a 7. cikkben említett 
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eljárás alapján egy tagállam elismer és 
bejelent, viseli a felelősséget azért, ha nem 
biztosítja a következőket: 
– (i) a személyazonosító adatok érintetthez 
történő egyértelmű hozzárendelését, és
– (ii) a hitelesítés lehetőségét,
kivéve, ha bizonyítani képes, hogy nem 
terheli gondatlanság.

Or. en

Indokolás

Egy olyan fontos kérdést, mint a felelősség kérdéskörét – a megbízható szolgáltatások 
szakaszhoz hasonlóan – a bejelentési eljárástól külön kell szabályozni, amennyiben nem 
illeszthető bele ez utóbbiba. A javasolt cikk figyelembe veszi mind a közszférabeli, mind a 
magán elektronikus azonosítási rendszereket.

Módosítás 128
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 7a
(1) Ha a 7. cikk (1) bekezdése értelmében 
bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszer vagy a 6. cikk d) pontjában 
említett hitelesítés sérül vagy részben 
veszélyeztetve van oly módon, hogy az 
befolyásolná a rendszer megbízhatóságát 
a tagállamok közötti tranzakciók 
tekintetében, a bejelentő tagállamnak 
haladéktalanul fel kell függesztenie vagy 
vissza kell vonnia az elektronikus 
azonosítási rendszer tagállamok közötti 
részét vagy a hitelesítést, vagy azok 
veszélyeztetett részét, és tájékoztatnia kell 
a többi tagállamot, illetve a Bizottságot.
(2) Az (1) bekezdésben említett sérülés 
vagy veszélyeztetettség orvoslását követően 
a bejelentő tagállam visszaállítja a 
hitelesítést, és a lehető leghamarabb 
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értesíti a többi tagállamot, illetve a 
Bizottságot.
(3) Ha az (1) bekezdésben említett sérülést 
vagy veszélyztetettséget nem orvosolják a 
felfüggesztést vagy visszavonást követő 
három hónapon belül, a bejelentő 
tagállam értesíti a többi tagállamot és a 
Bizottságot az elektronikus azonosítási 
rendszer megszüntetéséről. A Bizottság a 
lehető leghamarabbközzéteszi az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett lista megfelelő 
módosítását.

Or. en

Indokolás

A változtatásokat a sérülés vagy veszélyeztetettség esetén követendő eljárás egyértelműsítése 
érdekében javasoltuk.

Módosítás 129
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 7b
(1) A bejelentő tagállam felelős a 6. cikk 
c) és d) pontjában foglalt kötelezettségek 
elmulasztásából eredő, bármely 
természetes vagy jogi személynek okozott 
közvetlen kárért, kivéve, ha bizonyítani 
képes, hogy nem terheli gondatlanság.
(2) Az elektronikus azonosítási rendszer 
kibocsátója felelős az abból eredő, 
bármely természetes vagy jogi személynek 
okozott közvetlen kárért, ha a nemzeti 
rendszereken belüli azonosításbiztonsági 
szint alkalmazásának megfelelően nem 
biztosítja a következőket:
i. a 6. cikk ca) pontjában említett 
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személyazonosító adatok érintetthez 
történő hozzárendelését, és
ii.  a 6. cikk d) pontjában említett 
hitelesítés helyes működését,
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.

Or. en

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni, hogy miért felelős az elektronikus azonosítót kibocsátó fél vagy 
tagállam. Ennek a módosításnak az értelmében az elektronikus azonosítási eszközt kibocsátó 
fél vagy tagállam viseli a felelősséget, kivéve, ha bizonyítani képes, hogy nem terheli 
gondatlanság. Ez összhangban áll a 9. cikkben alkalmazott megközelítéssel és bizonyos 
mértékű összhangot biztosít a tagállamok között a felelősség tekintetében.

Módosítás 130
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koordináció Koordináció és interoperabilitás

Or. it

Módosítás 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím



AM\933270HU.doc 43/141 PE508.270v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koordináció Interoperabilitás és koordináció

Or. en

Indokolás

A cikknek végső soron a rendszerek interoperabilitására is ki kell terjednie, amely esetében a 
tagállamok közötti együttműködés csupán a célkitűzés elérését szolgáló eszköz.

Módosítás 132
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak együtt kell 
működniük a bejelentett rendszer hatálya 
alá tartozó elektronikus azonosító eszközök 
interoperabilitásának biztosítása és a 
biztonságuk fokozása érdekében.

(1) A tagállamoknak együtt kell 
működniük a bejelentett rendszer hatálya 
alá tartozó elektronikus azonosító eszközök 
interoperabilitásának és technológiai 
semlegességének biztosítása és a 
biztonságuk fokozása érdekében.

Or. it

Indokolás

A műszaki átjárhatóságot biztosító szabványoknak technológiai szempontból semlegesnek kell 
lenniük a nemzeti elektronikus azonosítási és hitelesítési rendszerek kifejlesztése során hozott 
tagállami döntések tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 133
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A Bizottságnak az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökséggel 
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(ENISA) együtt koordináló szerepet kell 
vállalnia. A Bizottságnak ki kell kérnie az 
ENISA – az adatvédelemmel és 
megbízhatósággal, valamint az 
elektronikus azonosítással kapcsolatos 
kérdések szakértője – véleményét az 
elektronikus azonosítás és az elektronikus 
megbízható szolgáltatási rendszerek 
műszaki átjárhatóságának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 134
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1bis. Amennyiben egy elektronikus 
azonosítási rendszer semlegesség és 
interoperabilitás szempontjából nem felel 
meg az első albekezdésben említett 
együttműködési mechanizmus keretében a 
tagállamok által végzendő megelőző 
technológiai ellenőrzés követelményeinek, 
úgy nem megengedett az adott rendszer 5. 
cikkben említett kölcsönös elismerés 
céljából történő, 7. cikk értelmében vett 
bejelentése.

Or. it

Módosítás 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a). A tagállamok és a Bizottság 
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különösen azon elektronikus 
szolgáltatások interoperabilitását részesíti 
előnyben, amelyeknek a legnagyobb a 
tagállamok közötti jelentőségük azáltal, 
hogy:
a) tapasztalatot cserélnek a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozóan a bejelentett 
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. 

Or. en

Módosítás 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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 39. cikk (2) bekezdésében foglalt 
vizsgálóbizottsági eljárás szerinti 
végrehajtási aktusokat fogadjon el,
amelyek az elektronikus azonosító 
eszközök tagállamok közötti
interoperabilitására és biztonságára 
vonatkozó szabványokat és műszaki
követelményeket állapítanak meg..

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a tagállamok közötti koordinációs folyamat helyett a szabványokon és a 
műszaki követelményeken kellene dolgoznia.
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Módosítás 137
Matteo Salvini

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 a hozzáféréshez 
szükséges különböző biztonsági szintekre 
vonatkozó, technológiai szempontból 
semleges minimumkövetelmények 
bevezetésével történő ösztönzésére 
vonatkozóan.

Or. it

Indokolás

A műszaki átjárhatóságot biztosító szabványoknak technológiai szempontból semlegeseknek 
kell lenniük a nemzeti elektronikus azonosítási és hitelesítési rendszerek kifejlesztése során 
hozott tagállami döntések tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 138
Phil Prendergast

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 
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történő ösztönzésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 139
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy megbízható szolgáltató úgy határoz, hogy többé nem nyújt minősített 
megbízható szolgáltatást, nem kell további felelősséget vállalnia. Károk bekövetkezése esetén 
ugyanakkor a károsult igényét még mindig érvényesítheti polgári jogi úton.

Módosítás 140
Phil Prendergast

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.

(1) A megbízható szolgáltatók felelősek a 
15. cikk (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségek szándékos vagy gondatlan
elmulasztásából eredően bármely 
természetes vagy jogi személynek okozott 
károkért.
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Or. en

Módosítás 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

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

Or. en

Módosítás 142
Christian Engström
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

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

Or. en
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Módosítás 143
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 közvetlen 
károkért, kivéve, ha a minősített 
megbízható szolgáltató bizonyítani képes, 
hogy nem terheli gondatlanság.

b) az a) pont értelemszerűen 
alkalmazandó azokban az esetekben, 
amelyekben a 11. cikk (1) bekezdése b) 
pontja szerint 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.

Or. en

Indokolás

A 11. cikk kiegészítését követően utólagos módosításokat nyújtottak be (a harmadik országok 
területén letelepedett minősített megbízható szolgáltatók elfogadásának feltételeiről).

Módosítás 144
Phil Prendergast
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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 az e rendeletben, és különösen a 
19. cikkben foglalt követelmények 
szándékos vagy gondatlan nem 
teljesítéséből eredően bármely természetes 
vagy jogi személynek okozott károkért.

Or. en

Módosítás 145
Christian Engström
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Or. en

Módosítás 146
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országokból származó 
megbízható szolgáltatók

Harmadik országokból származó minősített
megbízható szolgáltatók

Or. en

Módosítás 147
Jürgen Creutzmann

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 
szolgáltatók 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 önkéntes 
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 
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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 Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 218. cikke szerint létrejött 
megállapodás értelmében elismerik.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus aláírásról szóló irányelv értelmében a harmadik országbeli minősített 
megbízható szolgáltatót lehet önkéntesen hitelesíteni, vagy e szolgáltató támaszkodhat egy 
letelepedett szolgáltatóra. Nem világos, hogy a harmadik országbeli szolgáltatások 
elismerésére jelenleg miért csupán a nemzetközi megállapodásról folytatott összetett 
tárgyalásokat követően kerülhet sor. A kiegészítések az eredeti irányelv megfelelő cikkének 
szövegén alapulnak.

Módosítás 148
Malcolm Harbour

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 

(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 harmadik országból 
származó minősített megbízható 
szolgáltatások vagy minősített 
tanúsítványok megfelelnek e rendelet 
idevágó követelményeinek, ahogyan azt az 
adott tagállamban letelepedett felügyeleti 
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nemzetközi megállapodás értelmében 
elismerik.

szerv meghatározza.

Or. en

Módosítás 149
Jean-Pierre Audy

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 
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, és amennyiben a harmadik 
ország, amelyben a szolgáltatók 
letelepedtek, a kölcsönösség elvét 
alkalmazva elfogadja, hogy az Unió 
területén letelepedett minősített 
megbízható szolgáltatók által nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatásokat és 
kibocsátott minősített tanúsítványokat az 
országban elismerik.

Or. fr

Módosítás 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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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 
szolgáltatók által nyújtott minősített 
megbízható szolgáltatással és minősített 
tanúsítvánnyal jogilag egyenértékűként
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.

Or. en

Módosítás 151
Malcolm Harbour

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 

törölve



AM\933270HU.doc 55/141 PE508.270v01-00

HU

és a felügyeletre.

Or. en

Módosítás 152
Phil Prendergast

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, különös 
tekintettel a 95/46/EK irányelv 25. 
cikkében előírt személyes adatok 
védelmére, a biztonságra és a felügyeletre.

Or. en

Módosítás 153
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E megállapodások azt is biztosítják, 
hogy a követelmények az Unió területén 
működő harmadik országok megbízható 
szolgáltatóira is vonatkoznak, ugyanakkor 
megfelelnek a megbízható szolgáltatások 
kölcsönös elismerésére vonatkozó 
követelményeknek is.

Or. en
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Módosítás 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió területén letelepedett 
minősített megbízható szolgáltatók 
garantálhatják azokat a tanúsítványokat, 
amelyeket a harmadik országban 
letelepedett felügyelet alatt álló vagy 
akkreditált megbízható szolgáltató 
minősített tanúsítványként kibocsát.

Or. en

Módosítás 155
András Gyürk

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.

Or. en

Módosítás 156
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 95/46/EK irányelv 7. cikke (f) 
bekezdése értelmében a személyes adatok 
megbízható szolgáltatók általi vagy e 
szolgáltatók nevében történő feldolgozását 
jogos érdeknek kell tekinteni olyan 
esetekben, amikor ez a hálózat- és 
információbiztonság garantálásához a 
11., 15., 16. és 19. cikkben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
érdekében feltétlenül szükséges.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 157
Phil Prendergast

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 a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt végrehajtó 
alkalmazandó nemzeti és uniós 
jogszabályok értelmében hozzáférhetővé 
kell tenni a fogyatékossággal élő 
személyek számára.

Or. en
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Módosítás 158
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. en

Módosítás 159
Christian Engström

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 hozzáférhetővé 
kell tenni a fogyatékossággal élő 
személyek számára.

Or. en

Módosítás 160
Jürgen Creutzmann

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 

A megbízható szolgáltatásokat és az ilyen 
szolgáltatásnyújtás során alkalmazott 
végfelhasználói termékeket, amennyiben 
ésszerűen lehetséges, hozzáférhetővé kell 
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fogyatékossággal élő személyek számára. tenni a fogyatékossággal élő személyek 
számára.

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy az „amikor csak lehet” kifejezés a gyakorlatban mit jelent: azt, hogy 
elméletileg, technikailag és pénzügyileg lehetséges? Fennáll a jogi bizonytalanság veszélye, 
ezért egyértelműsítésre van szükség.

Módosítás 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a területükön, vagy 
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.

(1) A tagállamok a területükön, vagy 
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.

Or. en

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 162
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felügyeleti szerv felelős az alábbi 
feladatok végrehajtásáért:

(2) A felügyeleti szerv az alábbi 
feladatokat látja el:

Or. en

Indokolás

Tömörebb megfogalmazás.

Módosítás 163
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kijelölést végző tagállam területén 
letelepedett megbízható szolgáltatók 
ellenőrzése a 15. cikkben foglalt 
követelmények teljesítésének biztosítása 
érdekében;

a) annak biztosítása, hogy a kijelölést 
végző tagállam területén letelepedett 
megbízható szolgáltatók és minősített 
megbízható szolgáltatók megfeleljenek az 
e rendeletben foglalt követelményeknek;

Or. en

Indokolás

Tömörebb megfogalmazás, a minősített és nem minősített megbízható szolgáltatók 
összekapcsolása.

Módosítás 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kijelölést végző tagállam területén 
letelepedett megbízható szolgáltatók 

a) a kijelölést végző tagállam területén 
letelepedett minősített megbízható 
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ellenőrzése a 15. cikkben foglalt 
követelmények teljesítésének biztosítása 
érdekében;

szolgáltatók ellenőrzése a 15. cikkben 
foglalt követelmények teljesítésének 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 165
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kijelölést végző tagállam területén 
letelepedett minősített megbízható 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatások 
felügyelete annak biztosítása érdekében, 
hogy az ilyen szolgáltatók és az általuk 
nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások megfeleljenek az ebben a 
rendeletben foglalt alkalmazandó 
követelményeknek;

törölve

Or. en

Indokolás

Összevonva az előző ponttal. Felesleges.

Módosítás 166
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak biztosítása, hogy a 19. cikk 
(2) bekezdésének g) pontjában említett, és 
minősített megbízható szolgáltató által 
rögzített kapcsolódó információkat és 
adatokat a minősített megbízható 

c) annak biztosítása, hogy a 19. cikk 
(2) bekezdésének g) pontjában említett, és 
minősített megbízható szolgáltató által 
rögzített kapcsolódó információkat és 
adatokat a minősített megbízható 
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szolgáltató tevékenységének megszűnését 
követően megfelelő ideig megőrizzék és 
hozzáférhetővé tegyék a szolgáltatás 
folytonosságának biztosítása érdekében.

szolgáltató tevékenységének megszűnését 
követően megfelelő ideig – különösen e 
szolgáltatások érvényességi idejét 
figyelembe véve – megőrizzék és 
hozzáférhetővé tegyék, a szolgáltatás 
folytonosságának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy mennyi ideig kell megőrizni az adatokat és információkat.

Módosítás 167
Jürgen Creutzmann

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy a felügyeleti szerveknek miért kellene jelentős forrásokat fordítaniuk piaci 
információk gyűjtésére.

Módosítás 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot és 
a többi tagállamot saját kijelölt felügyeleti 
szervük nevéről és címéről.

törölve

Or. en

Indokolás

Összevonva a (1) bekezdéssel.

Módosítás 169
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

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

Or. fr

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 170
Malcolm Harbour

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

Or. en

Módosítás 171
Phil Prendergast

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. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 172
Jürgen Creutzmann

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 

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

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A „körülmények” szó homályosnak és redundánsnak tűnik.

Módosítás 173
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felügyeleti szervek együttműködnek 
a bevált gyakorlatok megosztása érdekében 
és annak céljából, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül megfelelő 
tájékoztatást és kölcsönös segítségnyújtást 
biztosítsanak egymás számára a 
tevékenységük következetes elvégzése 
érdekében. A kölcsönös segítségnyújtás 
különösen a tájékoztatási kérelmekre és a 
felügyeleti intézkedésekre, például a 15., 
16. és 17. cikkben említett biztonsági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos vizsgálatok 
elvégzésére irányuló kérelmekre 
vonatkozik.

(1) A felügyeleti szervek együttműködnek 
a bevált gyakorlatok megosztása érdekében 
és annak céljából, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül megfelelő 
tájékoztatást és kölcsönös segítségnyújtást 
biztosítsanak egymás számára a 
tevékenységük következetes elvégzése 
érdekében. A felügyelő szervek akkor is 
együttműködnek, ha az akkreditációról és 
piacfelügyeletről szóló rendelet (765/2008) 
értelmében kérelmet nyújtanak be. A 
kölcsönös segítségnyújtás különösen a 
tájékoztatási kérelmekre és a felügyeleti 
intézkedésekre, például a 15., 16. és 
17. cikkben említett megfelelőségértékelési 
jelentésekkel kapcsolatos vizsgálatok 
elvégzésére irányuló kérelmekre 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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

(1) A felügyeleti szervek együttműködnek 
a bevált gyakorlatok megosztása érdekében
és annak céljából, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül megfelelő 
tájékoztatást és kölcsönös segítségnyújtást 
biztosítsanak egymás számára a 
tevékenységük következetes elvégzése 
érdekében. A kölcsönös segítségnyújtás
különösen a tájékoztatási kérelmekre és a 
felügyeleti intézkedésekre, például a 15., 
16. és 17. cikkben említett biztonsági
ellenőrzésekkel kapcsolatos vizsgálatok 
elvégzésére irányuló kérelmekre
vonatkozik.

(1) A felügyeleti szervek együttműködnek 
a bevált gyakorlatok megosztása 
érdekében. Kérésre segítséget nyújtanak 
egymásnak a tevékenységek következetes
elvégzése érdekében. A segítségkérés
különösen a tájékoztatási kérelmekre és a 
felügyeleti intézkedésekre, például a 15., 
16. és 17. cikkben említett megfelelőségi
ellenőrzésekkel kapcsolatos vizsgálatok 
elvégzésére irányuló kérelmekre
vonatkozhat.

Or. en

Indokolás

A segítségnyújtásra vonatkozó megfogalmazás és a segítség körülhatárolásának pontosítása 
annak érdekében, hogy a felügyeleti szervek csak indokolt esetben kérjenek segítséget.

Módosítás 175
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A segítségnyújtás iránti kérelemmel 
megkeresett felügyeleti szerv nem 
tagadhatja meg annak teljesítését, kivéve
ha:

(2) A felügyeleti szerv visszautasíthatja a
segítségnyújtás iránti kérelmet, ha:

Or. en

Indokolás

Tömörebb megfogalmazás.
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Módosítás 176
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kérelem teljesítése
összeegyeztethetetlen lenne e rendelettel.

b) a kérelem teljesítése meghaladja a 
felügyeleti szerv e rendeletben előírt 
feladatait és hatásköreit.

Or. en

Indokolás

Magától értetődő, hogy a felügyeleti szerv nem tenne olyan intézkedést, amely megsértené e 
rendeletet, mindazonáltal kaphat olyan kéréseket, amelyek meghaladják az e rendeletben 
rögzített feladatkörét.

Módosítás 177
Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

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.

Or. en

Módosítás 178
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Adott esetben a felügyeleti szervek 
közös vizsgálatokat végezhetnek, 

törölve
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amelyekben részt vesznek más tagállamok 
felügyeleti szerveinek munkatársai.
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 
fogadó felügyeleti szerv felelősséget vállal 
a segítségnyújtásban részesített felügyeleti 
szerv munkatársainak intézkedéseiért.

Or. en

Módosítás 179
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

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 180
Jürgen Creutzmann
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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 
fogadó felügyeleti szerv felelősséget vállal 
a segítségnyújtásban részesített felügyeleti 
szerv munkatársainak intézkedéseiért.

törölve

Or. en

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 181
Jürgen Creutzmann

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 

törölve



PE508.270v01-00 70/141 AM\933270HU.doc

HU

említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 182
Malcolm Harbour

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

Or. en

Módosítás 183
Jürgen Creutzmann

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 
hajtanak végre az általuk nyújtott 
megbízható szolgáltatások biztonságát 
fenyegető kockázatok kezelése érdekében.
Az ezen intézkedések által biztosított 

(1) Az Unió területén letelepedett 
megbízható szolgáltatók megfelelő 
műszaki és szervezeti intézkedéseket 
hajtanak végre az általuk nyújtott 
megbízható szolgáltatások biztonságát 
fenyegető kockázatok kezelése érdekében.
Tekintettel a technológiai fejlődésre, ezen 
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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.

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.

Or. en

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 184
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Indokolás

A megbízható szolgáltatások megbízhatósága és biztonsági követelményei tekintetében mindig 



PE508.270v01-00 72/141 AM\933270HU.doc

HU

végre kell hajtani egy kötelező megfelelőségi vizsgálatot.

Módosítás 185
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízható szolgáltatók indokolatlan 
késedelem nélkül, amennyiben lehetséges, 
az esetről való tudomásszerzéstől számított 
24 órán belül értesítik az illetékes 
felügyeleti szervet, az információs 
biztonságért felelős nemzeti szervet és más 
illetékes harmadik feleket, például az 
adatvédelmi hatóságokat a biztonsági 
előírások megsértésének vagy az adatok 
sértetlensége megszűnésének olyan 
esetéről, amely jelentős hatást gyakorol a 
megbízható szolgáltatásra és az annak 
során kezelt személyes adatokra.

(1)A megbízható szolgáltatók indokolatlan 
késedelem nélkül értesítik az illetékes 
felügyeleti szervet, adott esetben az 
információs biztonságért felelős nemzeti 
szervet és más illetékes harmadik feleket, 
például az adatvédelmi hatóságokat a 
biztonsági előírások megsértésének vagy 
az adatok sértetlensége megszűnésének 
olyan esetéről, amely jelentős hatást 
gyakorol a megbízható szolgáltatásra.

Or. en

Indokolás

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem kell valamennyi említett szervet értesíteni. Nem 
tűnik helyénvalónak pontos határidő megadása, és ez nincs is benne a Bizottság a hálózat- és 
információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó 
intézkedésekről szóló irányelvre irányuló javaslatában. Továbbá redundáns a személyes 
adatokra való utalás, mivel a biztonság megsértésére vonatkozó bejelentéseket a javasolt 
általános adatvédelmi rendelet szabályozza. Az eltérések vagy az egymást átfedő szabályok 
zavart és jogbizonytalanságot okozhatnak a szolgáltatók kötelezettségei tekintetében.

Módosítás 186
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben, különösen, ha a biztonság Adott esetben, különösen, ha a biztonság 
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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).

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).

Or. en

Módosítás 187
Phil Prendergast

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 tájékoztatja 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.

Or. en

Módosítás 188
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en
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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. 

Módosítás 189
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Módosítás 190
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Indokolás

Összevonva a következő bekezdéssel.
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Módosítás 191
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1) és (3) bekezdésre 
alkalmazandó körülményeket, 
formátumokat és eljárásokat, beleértve a 
határidőket. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1) bekezdésben 
említett intézkedésekre, valamint az (1) és 
(3) bekezdésre alkalmazandó
formátumokra és eljárásokra – beleértve a 
határidőket – vonatkozó további 
részleteket. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ezeket az intézkedéseket végrehajtási aktusok formájában kell elfogadni.

Módosítás 192
Franz Obermayr

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 
követelményeknek, és az így létrejött 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek.

(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 
követelményeknek, és az így létrejött 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek. Az 
ellenőrzés függetlenségének állandó 
biztosítása érdekében valamely minősített 



PE508.270v01-00 76/141 AM\933270HU.doc

HU

megbízható szolgáltatót legfeljebb két 
egymást követő éven át ellenőrizhet 
ugyanaz a szerv.

Or. de

Módosítás 193
Christian Engström

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 
követelményeknek, és az így létrejött 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek.

(1) A minősített megbízható szolgáltatókat 
évente egy alkalommal elismert független 
testület ellenőrzi – amelynek hozzáértése a 
vizsgálat elvégzése tekintetében bizonyítást 
nyert –, hogy igazolják, ők és az általuk 
nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások megfelelnek az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek, és az így létrejött 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést 
közzéteszik és továbbítják a felügyeleti 
szervhez.

Or. en

Módosítás 194
Jürgen Creutzmann

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 
követelményeknek, és az így létrejött 

(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 
szolgáltatások megfelelnek az e 
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biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek.

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

Or. en

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 195
Jürgen Creutzmann

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 
indokolt kételyek esetén a felügyeleti szerv 
saját kezdeményezésére vagy egy 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.

Or. en

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 
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szükségességének megítélésére.

Módosítás 196
Christian Engström

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 a 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentésben 
feltüntetett követelmények teljesítésének 
elmulasztását. Ezeket az utasításokat a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 197
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

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 
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hatáskört miért kellene korlátozni erre az információforrásra.

Módosítás 198
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Hivatkozással a (3) bekezdésre, ha a 
minősített megbízható szolgáltató nem 
orvosolja az ilyen mulasztásokat a 
felügyeleti szerv által meghatározott időn 
belül, elveszíti minősített státuszát és a 
felügyeleti szerv tájékoztatja arról, hogy 
ennek megfelelően fogja módosítani 
státuszát a megbízható szolgáltatók 
18. cikkben említett listájában.

(4) Hivatkozással a (3) bekezdésre, ha a 
minősített megbízható szolgáltató nem 
orvosolja az ilyen mulasztásokat a 
felügyeleti szerv által meghatározott, 
három hónapnál nem hosszabb időn belül, 
a felügyeleti szerv köteles a megbízható 
szolgáltatótól a minősített státuszt 
visszavonni, ezt a 18. cikkben 
foglaltaknak megfelelően a megbízható 
szolgáltatók listájában haladéktalanul 
dokumentálni, valamint a megbízható 
szolgáltatók listájában a státusza 
tekintetében bekövetkezett változást a 
megbízható szolgáltató tudomására hozni.

Or. de

Módosítás 199
Jürgen Creutzmann

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. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
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Or. en

Módosítás 200
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
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.

Or. fr

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 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minősített megbízható szolgáltató (1) Amennyiben egy megbízható 



AM\933270HU.doc 81/141 PE508.270v01-00

HU

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 
megbízható szolgáltatások nyújtását.

szolgáltató minősített megbízható
szolgáltatásokat kíván elindítani,
szándékáról értesítést, valamint a 16. cikk
(1) bekezdésének megfelelően
megfelelőségértékelési testület által végzett
megfelelőségértékelési jelentést nyújt be a 
felügyeleti szervnek.

Or. en

Módosítás 202
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

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 
megbízható szolgáltatások nyújtását.

(1) A megbízható szolgáltató értesíti a 
felügyeleti szerveket a minősített 
megbízható szolgáltatások nyújtására
vonatkozó szándékáról, és a 16. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően elismert 
független testület által végzett biztonsági 
ellenőrzésről szóló jelentést nyújt be a 
felügyeleti szervnek.

Or. en

Indokolás

Minősített megbízható szolgáltatások nyújtását feltételként pozitív kimenetelű ellenőrzési 
folyamathoz kell kötni.
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Módosítás 203
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

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 
megbízható szolgáltatások nyújtását.

(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, és miután a felügyeleti szerv az 
e cikk (3) bekezdése szerint jóváhagyta az 
összeegyeztethetőséget, kezdheti meg a 
minősített megbízható szolgáltatások 
nyújtását

Or. de

Módosítás 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en
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Módosítás 205
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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. Ha 
az ellenőrzési folyamat eredménye 
alátámasztja a megfelelőséget, a 
felügyeleti szerv megadja a minősített 
megbízható szolgáltató státuszt, és a 
minősített megbízható szolgáltató 
elindíthatja minősített megbízható 
szolgáltatását.

Or. en

Indokolás

Minősített megbízható szolgáltatások nyújtását feltételként pozitív kimenetelű ellenőrzési 
folyamathoz kell kötni.

Módosítás 206
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Összevonva az (1) és (2) bekezdéssel.

Módosítás 207
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felügyeleti szerv igazolja, hogy a 
minősített megbízható szolgáltató és az 
általa nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások megfelelnek a rendeletben 
szereplő előírásoknak. A vizsgálat 
eredményét az értersítés és a megbízható 
szolgáltató ellenőrzéséről szóló jelentés 
benyújtását követő egy hónapon belül 
továbbítani kell a megbízható szolgáltató 
számára.

Or. de

Módosítás 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felügyeleti szerv igazolja, hogy a 
megbízható szolgáltató és az általa nyújtott 
megbízható szolgáltatások megfelelnek az 
e rendeletben szereplő előírásoknak.
Megfelelés esetén a felügyeleti szerv 
megadja a minősített státuszt a 
megbízható szolgáltató számára, és 
feltünteti e státuszt a megbízható 
szolgáltatók 18. cikkben említett listáin 
legfeljebb egy hónappal az (1) 
bekezdésben foglalt értesítés benyújtását 
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követően.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy megtörténtek a megfelelő ellenőrzések, mielőtt a szolgáltató elkezdheti a 
minősített megbízható szolgáltatások nyújtását.

Módosítás 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Módosítás 210
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

A felügyeleti szerv indokolatlan 
késedelem nélkül legkésőbb két héttel az 
ellenőrzési folyamat kedvező eredményét 
követően feltünteti a minősített megbízható 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatások 
minősített státuszát a megbízható 
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minősített státuszát a megbízható 
szolgáltatók listájában.

szolgáltatók listájában.

Or. en

Indokolás

Mivel az ellenőrzési folyamat akár három hónapig is eltarthat, a közzétételhez rendelkezésre 
álló időnek viszonylag rövidnek kell lennie.

Módosítás 211
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 3 hónapot.

Or. en

Indokolás

Mivel a szolgáltatás az ellenőrzés elvégzéséhez kötött, meg kell határozni egy határidőt a 
felügyeleti szerv számára. 

Módosítás 212
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdéssel összhangban
bejelentett minősített megbízható 
szolgáltatást az érintett közigazgatási szerv 
nem utasíthatja el közigazgatási eljárás 

törölve
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végrehajtása vagy az alaki követelmények 
ellenőrzése során amiatt, hogy a 
szolgáltatás nem szerepel (3) bekezdésben 
említett listán.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzés elvégzése a minősített megbízható szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Módosítás 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) Minősített megbízható szolgáltatók 
minősített megbízható szolgáltatást a (3) 
bekezdésben említett státusz megbízható 
szolgáltatók listáján történt feltüntetése 
után nyújthatnak.

Or. en

Módosítás 214
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1), (2) és 
(3) bekezdésre alkalmazandó 
körülményeket, formátumokat és 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1), (2) és (3) 
bekezdésre alkalmazandó formátumokat és 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
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vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 215
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam létrehozza, 
fenntartja és közzéteszi a megbízható 
szolgáltatók listáját, amelyen szerepelnek a 
hatáskörébe tartozó minősített megbízható 
szolgáltatókra vonatkozó információk, 
valamint az e szolgáltatók által nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatásokra 
vonatkozó információk.

(1) Valamennyi tagállam létrehozza, 
fenntartja és közzéteszi a megbízható 
szolgáltatók listáját, amelyen szerepelnek a 
hatáskörébe tartozó minősített megbízható 
szolgáltatókra vonatkozó információk, 
valamint az e szolgáltatók által nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatásokra 
vonatkozó információk. A megbízható 
szolgáltatók e listáinak kötelező része az 
egyes megbízható szolgáltatók minősített 
státuszában bekövetkezett korábbi 
változások öt évre visszamenő időrendi 
dokumentálása.

Or. de

Módosítás 216
Jürgen Creutzmann

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..
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 217
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Indokolás

Nincs szükség felhatalmazáson alapuló jogi aktusra, ezért az információ bekerült a (6) 
bekezdésben foglalt végrehajtási aktusba.

Módosítás 218
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a megbízható szolgáltatók 
listáira vonatkozó, az (1)–(4) bekezdés 
értelmében alkalmazandó műszaki leírást 
és formátumokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján
pontosíthatja az (1) bekezdésben 
meghatározott információkat, és
meghatározhatja a megbízható szolgáltatók 
listáira vonatkozó, az (1)–(4) bekezdés 
értelmében alkalmazandó műszaki leírást 
és formátumokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
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összhangban kell elfogadni. említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 219
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 220
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azáltal, hogy megfelelő pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkeznek, illetve 
megfelelő felelősségbiztosítási rendszer 
révén vállalják a kártérítési felelősség 
kockázatát;

b) különösen azáltal, hogy megfelelő 
pénzügyi erőforrásokkal rendelkeznek, 
illetve hogy felelősségbiztosítási rendszert
alkalmaznak, megfelelő elővigyázatossági 
intézkedéseket hoznak az e rendelet 
szerinti kártérítési felelősségükkel 
kapcsolatban;
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Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás felelősséget terhelt a szolgáltatóra, miközben csak az 
elővigyázatossági intézkedések meghozatalát kellene előírnia.

Módosítás 221
Malcolm Harbour

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;

Or. en

Módosítás 222
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – d pont

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;

Or. en

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 
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úgy, hogy csak engedélyezett változtatásokra legyen mód.

Módosítás 223
Jürgen Creutzmann

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:

Or. en

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 224
Malcolm Harbour

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 annak a személynek 
a hozzájárulásával legyenek nyilvánosan 
kereshetők, akire a kibocsátott adatok 
vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 225
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – e pont – 1 francia bekezdés
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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 
hozzájárulásával legyenek nyilvánosan 
kereshetők, aki számára az adatokat 
kibocsátották;

Or. en

Indokolás

Pontosítás bevezetése arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagy uniós jogszabályok adott 
esetben előírhatják vagy lehetővé tehetik a közzétételt.

Módosítás 226
Jürgen Creutzmann

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;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a megfelelő információ akkor is rendelkezésre álljon, ha a szolgáltató 
beszüntette tevékenységét.
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Módosítás 227
Malcolm Harbour

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 ünnapnapra esett, a rákövetkező 
munkanapon bejegyzik tanúsítvány-
adatbázisukba a tanúsítvány visszavonását.

Or. en

Módosítás 228
Jürgen Creutzmann

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 
indokolatlan késedelem nélkül bejegyzik 
tanúsítvány-adatbázisukba a tanúsítvány 
ilyen jellegű visszavonását

Or. en

Módosítás 229
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés
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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

Or. en

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 230
András Gyürk

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 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a megbízható rendszerekre és 
termékekre vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
– lehetőleg hatásvizsgálat formájában –
biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben a 
megbízható rendszerek és termékek 
megfelelnek ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a 19. cikkben foglalt 
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az intézkedéseket. 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 231
Jürgen Creutzmann

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 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az olyan rendszerekre és 
termékekre vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját, amelyek
esetében vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek a19. cikkben foglalt 
követelményeknek. 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.

Or. en

Indokolás

Azt a célt kell kitűzni, hogy olyan szabványokat fejlesszenek ki, amelyek megfelelnek az e 
rendeletben foglalt követelményeknek. Nem világos, hogy a „megbízható” kifejezés 
használatával önmagában egy újabb követelményről van-e szó. Jogi szempontból nincs 
különbség az X követelményt teljesítő rendszer és az X követelményt teljesítő megbízható 
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rendszer között. Épp ellenkezőleg, a „megbízható” rendszerekre vonatkozó szabványok azt a 
hamis látszatot kelthetik, hogy a szabványokat nem, de ugyanazokat a követelményeket 
teljesítő más rendszerek nem megbízhatóak.

Módosítás 232
Andreas Schwab

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) Egy elektronikus aláírással ellátott 
dokumentum bírósági eljárásokban 
bizonyítékként való elfogadhatósága nem 
tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az 
elektronikus formátumú.

Or. de

Módosítás 233
Marielle Gallo

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.

Or. en

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.
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Módosítás 234
Andreas Schwab

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) Amennyiben a nemzeti vagy az uniós 
jog másképpen nem rendelkezik, egy 
minősített elektronikus aláírással ellátott 
elektronikus dokumentum egyenértékű a 
saját kezű aláírást tartalmazó okirattal. Ez 
nem sérti azt a lehetőséget, hogy 
szerződéses megállapodás útján kizárják 
az elektronikus dokumentumok 
alkalmazását. 

Or. de

Módosítás 235
Jürgen Creutzmann

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 
jogi követelményeknek, ahogy a saját kezű 
aláírás megfelel a papíron megjelenő 
adatokra vonatkozó ilyen 
követelményeknek;

Or. en

Indokolás

Az 1999/93/EK irányelv jobban tekintetbe veszi a különböző nemzeti formákat és eljárási 
követelményeket.
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Módosítás 236
Silvia-Adriana Ţicău

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 
időbélyegzővel ellátott minősített 
elektronikus aláírás a saját kezű aláírással 
azonos joghatású.

Or. en

Módosítás 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

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) Az elektronikus aláírás a saját kezű 
aláírással azonos joghatású.

Or. en

Módosítás 238
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 239
Jürgen Creutzmann

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintettel az előző bekezdésre e bekezdés joghatása nem egyértelmű.

Módosítás 240
Andreas Schwab

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 
közigazgatási szerveknek valamennyi
tagállamban el kell ismerniük és el kell 
fogadniuk.

Or. de
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Módosítás 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

Or. en

Módosítás 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 elfogad különösen 
valamely tagállam vagy az Unió 
valamelyik intézménye valamely 
közigazgatási szerv által nyújtott online 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez az ilyen 
szolgáltatással kapcsolatos kockázatok 
megfelelő értékelése alapján, ugyanakkor 
a minősített elektronikus aláírást is el kell 
ismerni és el kell fogadni.

Or. en

Módosítás 243
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés
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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, 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 aláírások mindegyikét 
el kell ismerni és el kell fogadni.

Or. de

Módosítás 244
Jürgen Creutzmann

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, 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.

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy az elismerés és az elfogadás két különböző fogalom-e, továbbá az sem, 
hogy eltérő jogi következményekkel járnak-e. A „különösen” kifejezés azért került törlésre, 
mert a bekezdés – a következő bekezdéshez hasonlóan – csupán a közszolgáltatásokra 
vonatkozik. A magánszektor résztvevői szabadon használhatják az általuk megállapított 
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bármely biztonsági szintet.

Módosítás 245
Jürgen Creutzmann

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

törölve

Or. en

Indokolás

Merged with paragraph 7.

Módosítás 246
András Gyürk

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 

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság – lehetőleg hatásvizsgálat 
formájában – biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben az 
elektronikus aláírás megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
(6) bekezdés értelmében elfogadott 
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Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 
ezeket az intézkedéseket.

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 247
Jürgen Creutzmann

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 
meghatározza a (4) bekezdésben 
hivatkozott elektronikus aláírások 
különböző biztonsági szintjeinek 
meghatározását, és létrehozza az
elektronikus aláírások különböző 
biztonsági szintjeire vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. 
Amennyiben az elektronikus aláírás 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a 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.

Or. en
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Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok.

Módosítás 248
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus aláírás hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra nem 
vonatkoznak az I. mellékletben foglalt 
előírásokat meghaladó kötelező 
követelmények.

(2) A határokon átnyúlva alkalmazott
elektronikus aláírás hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványokra nem 
vonatkoznak a mellékletben foglalt 
előírásokat meghaladó kötelező 
követelmények.

Or. en

Indokolás

Meg kell hagyni a lehetőséget a tagállamokra vonatkozó kiegészítő előírások, például 
bizonyos szakmákra vonatkozó jellemzők bevezetésére. A tagállamoknak azonban a határokon 
átnyúló tranzakciós rendszerüket ki kell igazítaniuk.

Módosítás 249
Jürgen Creutzmann

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 250
András Gyürk

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 
– lehetőleg hatásvizsgálat formájában –
biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 251
Jürgen Creutzmann
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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 
meghatározhatja az I. mellékletben foglalt 
követelményeket, és 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.

Or. en

Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok. Ezért ezt a bekezdést az előzővel össze 
kellett vonni.

Módosítás 252
András Gyürk

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 

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírás létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. A Bizottság – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – biztosítja, 
hogy az e rendelet alkalmazásában 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásánál az érdekeltek 
észrevételeit megfelelően figyelembe 
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a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

vegyék. 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 253
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
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 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. A Bizottság –
lehetőleg hatásvizsgálat formájában –
biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
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összhangban kell elfogadni. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 
ezeket az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 254
Marielle Gallo

Rendeletre irányuló javaslat
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. 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.

Or. fr

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.
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Módosítás 255
András Gyürk

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.
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.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások hitelesítésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság – lehetőleg hatásvizsgálat 
formájában – biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 256
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont
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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.

Or. en

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.

Módosítás 257
András Gyürk

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 – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – biztosítja, 
hogy az e rendelet alkalmazásában 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásánál az érdekeltek 
észrevételeit megfelelően figyelembe 
vegyék. 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
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(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 258
András Gyürk

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 
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.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások megőrzésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság – lehetőleg hatásvizsgálat 
formájában – biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. 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.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 259
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus bélyegző joghatása Az elektronikus bélyegző bizonyító hatása

Or. de

Módosítás 260
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Egy elektronikus bélyegzővel ellátott 
dokumentum bírósági eljárásokban 
bizonyítékként való elfogadhatósága nem 
tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az 
elektronikus formátumú.

Or. de

Módosítás 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti jog vagy a felek közötti 
megállapodás az e rendeletben 
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rögzítetteken túli, további joghatásokat is 
hozzárendelhet az elektronikus 
bélyegzőhöz vagy minősített elektronikus 
bélyegzőhöz.

Or. en

Módosítás 262
Andreas Schwab

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 első látásra elfogadható 
bizonyítékként szolgál a hozzá kapcsolódó 
elektronikus dokumentum hitelességére és 
sértetlenségére vonatkozóan. A 
felhatalmazásra és képviseletre vonatkozó 
nemzeti előírások nem sérülnek.

Or. de

Módosítás 263
Cristian Silviu Buşoi

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) A minősített elektronikus aláírás a 
kézzel nyomott bélyegzővel azonos 
joghatású.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a kézzel nyomott bélyegzők csak a saját kezű aláírással együtt érvényesek. 
Biztosítani kell, hogy az elektronikus bélyegzők ne rendelkezzenek magasabb jogi státusszal, 
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mint a kézzel nyomott bélyegzők. Ez utóbbit a tagállamoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 264
Jürgen Creutzmann

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) A minősített elektronikus bélyegző a 
létrehozó személyazonosságát, valamint az 
ilyen bélyegzővel ellátott adatok 
sértetlenségét szavatolja.

Or. en

Indokolás

A „sajátos törvényi vélelem” túlmutat az elektronikus aláírás joghatásán. Továbbá az 
„eredet” szó jogilag túl tág fogalom, mivel az az ügynökségek, a végrendeletek stb. esetében a 
nemzeti és kereskedelmi jogszabályokra vonatkozik.

Módosítás 265
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A minősített elektronikus bélyegzőt a 
közigazgatási szerveknek valamennyi 
tagállamban el kell ismerniük és el kell
fogadniuk.

Or. de

Módosítás 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

(3) Az érvényes elektronikus aláírásokat a
tagállamok valamennyi közigazgatási 
szervében és az uniós intézményekben el 
kell ismerni és el kell fogadni.

Or. en

Módosítás 267
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

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 268
Andreas Schwab

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 

(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 
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elő az ilyen szolgáltatással kapcsolatos 
kockázatok megfelelő értékelése alapján, a 
legalább azonos biztonsági szintű 
elektronikus bélyegzők mindegyikét el kell 
fogadni.

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.

Or. de

Módosítás 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 elfogadnak a minősített 
elektronikus bélyegzőnél alacsonyabb 
biztonsági szintű elektronikus bélyegzőt, 
különösen akkor, ha egy tagállam valamely 
közigazgatási szerv által nyújtott online 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez fogadja 
azt el az ilyen szolgáltatással kapcsolatos 
kockázatok megfelelő értékelése alapján, a
minősített elektronikus bélyegzőt 
ugyanúgy el kell fogadni.

Or. en

Módosítás 270
Jürgen Creutzmann

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 

(4) Amennyiben a minősített elektronikus 
bélyegzőnél alacsonyabb biztonsági szintű 
elektronikus bélyegzőt ír elő egy tagállam 
valamely közigazgatási szerv által nyújtott 
online szolgáltatáshoz való hozzáféréshez
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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.

– az ilyen szolgáltatással kapcsolatos 
kockázatok megfelelő értékelése alapján –, 
a legalább azonos biztonsági szintű 
elektronikus bélyegzők mindegyikét el kell 
fogadni.

Or. en

Indokolás

A „különösen” kifejezés azért került törlésre, mert a bekezdés – a következő bekezdéshez 
hasonlóan – csupán a közszolgáltatásokra vonatkozik. A magánszektor résztvevői szabadon 
használhatnak bármely általuk megállapított biztonsági szintet.

Módosítás 271
Andreas Schwab

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 más 
tagállamokból való hozzáféréshez a 
tagállamok nem követelhetnek meg a 
minősített elektronikus bélyegzőnél 
magasabb biztonsági szintű elektronikus 
bélyegzőt.

Or. de

Módosítás 272
Jürgen Creutzmann

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 

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

tagállamok nem követelhetnek meg a 
minősített elektronikus bélyegzőnél 
magasabb biztonsági szintű elektronikus 
bélyegzőt.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a kizárólag nemzeti szinten megkövetelt szigorúbb követelmények 
bevezetését. Ezek azonban nem hátráltathatják a tagállamok közötti tranzakciókat.

Módosítás 273
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Indokolás

A végrehajtási aktus megfelelőbbnek tűnik; a bekezdés összevonásra került következő 
bekezdéssel.

Módosítás 274
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegzők 

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegzők 
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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 
ezeket az intézkedéseket.

különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság – lehetőleg hatásvizsgálat 
formájában – biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. 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 ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 275
Jürgen Creutzmann

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 

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján
meghatározhatja a (4) bekezdésben 
említett elektronikus bélyegzők különböző 
biztonsági szintjeit, és 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 



AM\933270HU.doc 121/141 PE508.270v01-00

HU

említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 
ezeket az intézkedéseket.

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.

Or. en

Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok.

Módosítás 276
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus bélyegző hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra nem 
vonatkoznak a III. mellékletben foglalt 
előírásokat meghaladó kötelező 
követelmények.

(2) A tagállamok közötti elektronikus 
bélyegző hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra nem vonatkoznak a 
III. mellékletben foglalt előírásokat 
meghaladó kötelező követelmények.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a nemzeti szinten megkövetelt különleges előírásokat.

Módosítás 277
András Gyürk

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 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegző 
hitelesítésére szolgáló minősített 
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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.

tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
– lehetőleg hatásvizsgálat formájában –
biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 278
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus időbélyegzők joghatása Az elektronikus időbélyegzők bizonyító 
hatása

Or. de

Módosítás 279
Andreas Schwab

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

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

(1) Egy elektronikus időbélyegzővel 
ellátott dokumentum bírósági eljárásokban 
bizonyítékként való elfogadhatósága nem 
tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az 
elektronikus formátumú.

Or. de

Módosítás 280
Andreas Schwab

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 
első látásra elfogadható bizonyítékként 
szolgál az abban megadott időpont 
helyességére és az azzal ellátott 
elektronikus dokumentum sértetlenségére 
vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 281
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A minősített elektronikus
időbélyegzőket a közigazgatási szerveknek
valamennyi tagállamban el kell ismerniük
és el kell fogadniuk.

Or. de
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Módosítás 282
András Gyürk

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 – lehetőleg hatásvizsgálat 
formájában – biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 283
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus dokumentumok joghatása 
és elfogadása

Az elektronikus dokumentumok bizonyító 
hatása

Or. de

Módosítás 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

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 bírósági 
eljárásokban bizonyítékként való 
elfogadhatósága nem tagadható meg 
kizárólag amiatt, hogy az elektronikus 
formátumú.

Or. de

Módosítás 285
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság által az elektronikus aláírásokkal, bélyegzőkkel és időbélyegekkel kapcsolatban 
elfogadott megközelítéshez való igazodás érdekében. Alapelv, hogy az elektronikus 
dokumentumoknak ugyanolyan joghatással kell rendelkezniük, mint a saját kezű aláírással 
vagy bélyegzővel ellátott papír alapú dokumentumoknak. A jelenlegi szöveg a hitelesség és 
sértetlenség szintjére hivatkozik, amelynek a jelentése nem teljesen egyértelmű.

Módosítás 286
Jürgen Creutzmann

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 a 
bírósági eljárásokban bizonyítékként
elfogadható, figyelembe véve 
hitelességének és sértetlenségének 
biztonsági szintjét.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben eredeti, papír alapú dokumentumokra van szükség, és nem lenne 
helyénvaló ugyanolyan jogi érvényességet tulajdonítani az elektronikus dokumentumoknak. 
Ennek eldöntését végső soron a nemzeti jogra kell bízni.

Módosítás 287
Jean-Pierre Audy

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 

(1) Az elektronikus dokumentumot a 
papíralapú dokumentummal 
egyenértékűnek és a bírósági eljárásokban 
bizonyítékként elfogadhatónak kell 
tekinteni, hitelessége és sértetlensége 
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biztonsági szintjét. biztonsági szintjétől függően.

Or. fr

Módosítás 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

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.

törölve

Or. de

Indokolás

A (2)–(4) bekezdéseket el kell hagyni, mivel a minősített elektronikus aláírással vagy 
minősített elektronikus időbélyegzővel ellátott dokumentumokat a 20. cikk (2a) bekezdése és a 
28. cikk (2) bekezdése már megfelelően szabályozza, ezért a 34. cikk (2) bekezdése fölösleges.

Módosítás 289
Cristian Silviu Buşoi

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 

(2) Az adott dokumentum kibocsátásában 
illetékes személy minősített elektronikus 
aláírásával vagy minősített elektronikus 
bélyegzőjével ellátott dokumentum a saját 
kezű aláírással vagy bélyegzővel ellátott 
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sértetlenségének törvényi vélelme, 
amennyiben a dokumentum nem tartalmaz 
a dokumentum automatikus módosítására 
alkalmas dinamikus elemeket.

papíralapú dokumentummal azonos 
joghatású, amennyiben a dokumentum 
nem tartalmaz a dokumentum automatikus
vagy manuális módosítását lehetővé tévő
elemeket.

Or. en

Indokolás

A minősített elektronikus aláírással vagy minősített elektronikus bélyegzővel ellátott 
elektronikus dokumentumoknak ugyanolyan joghatással kell rendelkezniük, mint a saját kezű 
aláírással vagy bélyegzővel ellátott papír alapú dokumentumoknak. Garantálni kell továbbá a 
dokumentum sértetlenségét a dokumentum további – akár automatikus, akár manuális –
módosításának kizárása révén. Az eredeti, csak az automatikus módosításokra történő utalás 
nem elegendő.

Módosítás 290
Jürgen Creutzmann

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 dokumentumra vonatkozik a
hitelességének és sértetlenségének törvényi 
vélelme, amennyiben a dokumentum nem 
tartalmaz a dokumentum automatikus 
módosítására alkalmas dinamikus 
elemeket.

Or. en

Indokolás

Egy elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott dokumentumról feltételezni kell, hogy 
autentikus és sértetlen. Ugyanakkor nem vonatkozik ilyen vélelem sem arra a személyre, aki 
aláírta a dokumentumot, sem pedig az ő aláírási hatáskörére.
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Módosítás 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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) Az adott dokumentum vagy az adott 
dokumentum elektronikusan hitelesített 
másolatának kibocsátásában illetékes 
személy érvényes minősített elektronikus 
aláírásával vagy érvényes minősített 
elektronikus bélyegzőjével ellátott 
dokumentumra vagy annak elektronikusan 
hitelesített másolatára vonatkozik
eredetiségének és sértetlenségének 
törvényi vélelme, amennyiben a 
dokumentum nem tartalmaz a dokumentum 
automatikus módosítására alkalmas 
dinamikus elemeket.

Or. en

Módosítás 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha eredeti dokumentum vagy 
hitelesített másolat szükséges valamely 
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.

törölve

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 293
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha eredeti dokumentum vagy 
hitelesített másolat szükséges valamely 
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.

(3) Ha eredeti dokumentum vagy 
hitelesített másolat szükséges valamely 
közigazgatási szerv által kínált online 
szolgáltatás nyújtásához, más tagállamban 
további követelmények teljesítése nélkül el 
kell fogadni legalább az adott dokumentum 
kibocsátásában illetékes személy által 
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel 
ellátott elektronikus dokumentumokat, és 
azokat, amelyek a kibocsátó tagállam 
nemzeti jogszabályai értelmében 
eredetinek vagy hitelesített másolatnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

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 

törölve
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nyújtásához aláírt vagy bélyegzővel 
ellátott dokumentumot ír elő. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 295
Cristian Silviu Buşoi

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.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján
meghatározza 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.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság meghatározza az elfogadott elektronikus aláírások és bélyegzők 
formátumát annak érdekében, hogy e rendelet a jelenlegi problémák megoldása révén elérje 
célját.

Módosítás 296
Andreas Schwab

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

A minősített elektronikus kézbesítési 
szolgáltatás joghatása

A minősített elektronikus kézbesítési 
szolgáltatás bizonyító hatása

Or. de

Módosítás 297
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

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.

Or. de

Módosítás 298
Andreas Schwab

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 első látásra elfogadható 
bizonyítékként szolgálnak az adatok
sértetlenségére és az adatküldés és 
adatfogadás minősített elektronikus 
kézbesítési rendszer által feltüntetett 
dátumának és időpontjának helyességére 
vonatkozóan.
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Or. de

Módosítás 299
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 1348/2000/EK rendelet nem sérül.

Or. de

Módosítás 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemzeti jog vagy a felek közötti 
megállapodás az e rendeletben rögzítetten 
túli, további joghatásokat is 
hozzárendelhet az elektronikus kézbesítési
szolgáltatásokhoz.

Or. en

Módosítás 301
András Gyürk

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.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az adatküldés és adatfogadás 
folyamatára vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
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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.

– lehetőleg hatásvizsgálat formájában –
biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit megfelelően 
figyelembe vegyék. 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 302
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 fejezet – 8 bekezdés - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Weboldal-hitelesítés törölve

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy milyen többletértéket teremt a honlapok számára európai tanúsítványok 
létrehozása globális online viszonyok közepette. Léteznek a felhasználók által ismertés 
általánosan használt ipari szabványok.  A további tanúsítványokkal felmerülne a felhasználók 
megtévesztésének kockázata és az Európai Unión kívüli rendszergazdák által fenntartott 
honlapok más elbírálás alá esnének. 
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Módosítás 303
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk törölve
Weboldal hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó követelmények
(1) A weboldal hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványoknak meg kell 
felelniük a IV. mellékletben foglalt 
követelményeknek.
(2) A weboldal hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványt valamennyi 
tagállamban el kell ismerni és el kell 
fogadni.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.
(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.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy milyen többletértéket teremt a honlapok számára európai tanúsítványok 
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létrehozása globális online viszonyok közepette. Léteznek a felhasználók által ismertés 
általánosan használt ipari szabványok.  A további tanúsítványokkal felmerülne a felhasználók 
megtévesztésének kockázata és az Európai Unión kívüli rendszergazdák által fogadott 
honlapok másként jelennének meg. 

Módosítás 304
András Gyürk

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 – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – biztosítja, 
hogy az e rendelet alkalmazásában 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásánál az érdekeltek 
észrevételeit megfelelően figyelembe 
vegyék. 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentésnek tartalmaznia kell a 
tagállamokban és az Unión kívüli, e téren 
élen járó országokban bekövetkezett, az 
elektronikus azonosításra, hitelesítésre és 
aláírásokra vonatkozó jelentős 
fejlemények értékelését. A felülvizsgálat 
során többek között fel kell mérni, hogy a 
megbízható szolgáltatásokra vonatkozó 
technológiai, piaci és jogi fejleményeket 
figyelembe véve szükséges-e módosítani a 
rendelet alkalmazási körét.

Or. en

Módosítás 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – adott esetben – javaslatokat 
fűzhet a jelentéshez a megbízható 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó jogi, 
műszaki és szervezeti keretek javítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 307
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Érvényességi idejük végéig, de (4) Érvényességi idejük végéig, de 
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legfeljebb az e rendelet hatálybalépésétől 
számított öt évig az 1999/93/EK irányelv 
értelmében kibocsátott minősített 
tanúsítványokat e rendelet értelmében 
kibocsátott, elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványoknak kell tekinteni.

legfeljebb az e rendelet hatálybalépésétől 
számított három évig az 
1999/93/EK irányelv értelmében 
kibocsátott minősített tanúsítványokat 
e rendelet értelmében kibocsátott, 
elektronikus aláírás hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványoknak kell tekinteni.

Or. de

Módosítás 308
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok az adatok, amelyek egyértelműen 
képviselik az aláírót, akinek részére a 
tanúsítványt kibocsátják, beleértve 
legalább az aláíró nevét, vagy pedig egy 
álnevet, amely ilyenként azonosítandó;

c) azok az adatok, amelyek egyértelműen 
képviselik az aláírót, akinek részére a 
tanúsítványt kibocsátják, beleértve 
legalább az adatalany (automatikus 
feldolgozásra alkalmas) egyedi 
azonosítóját (azon országokban, amelyek 
ezt támogatják) és az aláíró nevét, vagy 
pedig egy álnevet, amely ilyenként 
azonosítandó;

Or. en

Módosítás 309
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan rendelkezés, amely alapján az 
aláíró valamely egyedi jellemzője – a 
tanúsítvány felhasználási céljától függően 
– adott esetben feltüntethető;

Or. en
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Indokolás

Az 1999/93/EK irányelvből átvett szövegrész. Noha nem minden tagállam alkalmazza őket, a 
jellemzők bizonyos ágazatokban hasznosnak bizonyultak, és ezért nem szabad őket kizárni, 
mert különben ez megszakítaná az 1993/93/EK irányelven alapuló jelenlegi gyakorlatokat.

Módosítás 310
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c)azok az adatok, amelyek egyértelműen 
képviselik azt a jogi személyt, akinek a 
részére a tanúsítványt kibocsátják, 
beleértve legalább a hivatalos 
nyilvántartásban szereplő megnevezést és 
nyilvántartási számot;

c) azok az adatok, amelyek egyértelműen 
képviselik azt a jogi személyt, akinek a 
részére a tanúsítványt kibocsátják, 
beleértve legalább a hivatalos 
nyilvántartásban szereplő megnevezést és 
nyilvántartási számot (amely uniós 
kereteken belül egyedi, és automatikus 
feldolgozásra alkalmas);

Or. en

Módosítás 311
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Weboldal hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó követelmények

törölve

A weboldal hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványnak a következőket 
kell tartalmaznia:
a) legalább automatizált feldolgozásra 
alkalmas formában utalnia kell arra, 
hogy a tanúsítványt minősített weboldal-
hitelesítő tanúsítványként bocsátották ki;
b) a minősített tanúsítványt kibocsátó 
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minősített megbízható szolgáltatót 
egyértelműen képviselő adatok, beleértve 
legalább azt a tagállamot, amelyben az 
érintett szolgáltató székhelye található és
– jogi személy esetén: a hivatalos 
nyilvántartásban szereplő megnevezést és 
nyilvántartási számot;
– természetes személy esetén: a személy 
nevét;
c) azok az adatok, amelyek egyértelműen 
képviselik azt a jogi személyt, akinek a 
részére a tanúsítványt kibocsátják, 
beleértve legalább a hivatalos 
nyilvántartásban szereplő megnevezést és 
nyilvántartási számot;
d) annak a jogi személynek a címéhez 
tartozó elemeket, beleértve legalább a 
várost és a tagállamot, akinek a részére a 
tanúsítványt a hivatalos nyilvántartásban 
szereplő módon bocsátják ki;
e) a kibocsátott tanúsítvány jogosultjaként 
megnevezett jogi személy által működtetett 
doménnév (doménnevek).
f) a tanúsítvány érvényességi idejének 
kezdete és vége;
g) a tanúsítvány azonosító kódja, 
amelynek a minősített megbízható 
szolgáltatóhoz tartozó egyedi kódnak kell 
lennie;
h) a minősített megbízható szolgáltató 
fokozott biztonságú elektronikus aláírása 
vagy fokozott biztonságú elektronikus 
bélyegzője;
i) az a helyszín, ahol a h) pontban 
említett, a fokozott biztonságú 
elektronikus aláírást vagy fokozott 
biztonságú elektronikus bélyegzőt 
hitelesítő tanúsítvány ingyenesen 
hozzáférhető;
j) azoknak a tanúsítvány érvényességi 
állapotára vonatkozó szolgáltatásoknak a 
helye, amelyek segítségével felvilágosítás 
kérhető a minősített tanúsítvány 
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érvényességi állapotáról.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy milyen többletértéket teremt a honlapok számára európai tanúsítványok 
létrehozása globális online viszonyok közepette. Léteznek a felhasználók által ismertés 
általánosan használt ipari szabványok.  A további tanúsítványokkal felmerülne a felhasználók 
megtévesztésének kockázata és az Európai Unión kívüli rendszergazdák által fogadott 
honlapok másként jelennének meg. 


