
PA\932172HU.doc PE508.181v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2012/0146(COD)

3.4.2013

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és megbízható szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

A vélemény előadója (*): Marielle Gallo

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke



PE508.181v01-00 2/33 PA\932172HU.doc

HU

PA_Legam



PA\932172HU.doc 3/33 PE508.181v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

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

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

A vélemény előadója az alábbi megjegyzéseket kívánja tenni:

A vélemény előadója támogatja a Bizottság által javasolt szöveget, valamint az irányelv 
helyett a rendeleti forma választását, mivel a 99/93/EK irányelv csak az elektronikus 
aláírásokra vonatkozott, és nem érte el a kívánt hatást. 

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

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

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

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

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

A megbízható szolgáltatók felelősségével kapcsolatban a vélemény előadója szerint a 
99/93/EK irányelvnek megfelelően ezt a felelősséget kizárólag a minősített megbízható 
szolgáltatóknak kell viselni. 

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 6
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.

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 7
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 megbízható szolgáltatások és 
termékek belső piaci szabad forgalmát.

Or. fr

Indokolás

A 3. cikk meghatározza a „megbízható szolgáltatások” és a „termékek” fogalmát (lásd még a 
4. cikk szövegét).
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Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a rendelet a tagállamok által, vagy 
egy megbízható szolgáltató által a 
tagállamok nevében vagy felelősségi 
körében, a 6. cikkben előírt értesítési 
feltételek szerint nyújtott elektronikus 
azonosításra vonatkozik.

Or. fr

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy a rendelet hatálya az elektronikus azonosítás tekintetében és 
a 6. cikknek megfelelően a szolgáltatókra vonatkozik, feltéve, hogy elektronikus azonosítási 
szolgáltatásuk a tagállam felelősségi körébe tartozik vagy annak nevében nyújtják. A 
szolgáltató ugyanis nyújthat olyan elektronikus azonosítási szolgáltatást, amelyet a 
tagállamoknak nem kell bejelenteniük, és ezek így nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) E rendelet az Unió területén 
letelepedett, minősített és nem minősített 
megbízható szolgáltatókra vonatkozik. A 
rendelet azonban nem vonatkozik a 
megbízható elektronikus szolgáltatásoknak 
a magánjog alapján kötött önkéntes 
megállapodásokon alapuló biztosítására.

Or. fr

Indokolás

A (2)cikk (1) bekezdéséhez fűzött pontosítás azonban nem zárja ki a hatályból a 
szolgáltatókat.
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Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szolgáltató által kibocsátott, elektronikus 
aláírás hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványon alapul;

Or. fr

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 21 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. „elektronikus kézbesítési szolgáltatás”: 
olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az 
adatok elektronikus úton való továbbítását 
és információkat szolgáltat a továbbított 
adatok kezelésére vonatkozóan, beleértve 
az adatok küldésének és fogadásának 
igazolását, valamint amely védi a 
továbbított adatokat az adatvesztés, az 
adatlopás, az adatkárosodás vagy a 
jogosulatlan adatmódosítás kockázata 
ellen;

28. „elektronikus ellátási szolgáltatás”: 
olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az 
adatok elektronikus úton való továbbítását 
és információkat szolgáltat a továbbított 
adatok kezelésére vonatkozóan, beleértve 
az adatok küldésének és fogadásának 
igazolását, valamint amely védi a 
továbbított adatokat az adatvesztés, az 
adatlopás, az adatkárosodás vagy a 
jogosulatlan adatmódosítás kockázata 
ellen;

Or. fr

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a francia fordításhoz választott megoldás nem a legmegfelelőbb. Az előadó 
célja tehát, hogy – amennyiben lehetséges – a „kézbesítés” helyett mindenütt az „ellátás” 
szerepeljen.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kölcsönös elismerés és elfogadás Kölcsönös elismerés

Or. fr
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Indokolás

Az elismerés és az elfogadás két különböző jogi fogalom, amelyek joghatásai eltérőek. 
Márpedig tekintettel az elektronikus azonosítási folyamatban érintett érzékeny adatokra, az 
előadónak az a véleménye, hogy a két fogalmat nem szabad rendszeresen összekapcsolni. A 
módosítás minden esetben érvényes, amikor az „elfogadás” vagy az „elfogadott” szó 
megjelenik.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk 

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 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, amelynek 
biztonsági szintje eléri vagy meghaladja a 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez előírt 
biztonsági szintet, el kell elismerni és el 
kell fogadni az ilyen szolgáltatáshoz való 
hozzáférés céljából.

Or. fr

Indokolás

Az előadó támogatja, hogy a rendeletben a különböző biztonsági szintekre többször kell 
kifejezetten hivatkozni azáltal, hogy az elektronikus azonosítási eszközök elismerésére 
vonatkozó kötelezettséget a biztonsági szintekhez kell kötni.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a bejelentő tagállam mindenkor 
ingyenes hozzáférést biztosít valamilyen 

d) a bejelentő tagállam mindenkor 
legfeljebb önköltségi áron hozzáférést 
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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;

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;

Or. fr

Indokolás

Az előadó véleménye szerint az ingyenesség visszatartaná a hitelesítési projekteket. 

Módosítás 20
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
módok.

Or. fr

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A nem lényeges adatok túlzott átvitelének elkerülése érdekében az előadó azt javasolja, hogy 
a tagállamok kizárólag az egyértelmű személyazonosítók nyilvántartásba vételének 
irányításáért felelős személyekre vonatkozóan adjanak tájékoztatást. 

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelesítési lehetőség leírása; d) a hitelesítési módok, és különösen az 
előírt minimális biztonsági szint leírása;

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 25
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 
körülményeket, formátumokat és 
eljárásokat, valamint az (1) bekezdésben 
említett biztonsági szinteket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felelősség A minősített megbízható szolgáltatók
felelőssége

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 27
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. fr

Indokolás

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

Módosítás 28
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 nem 
teljesítéséből eredően bármely természetes 
vagy jogi személynek okozott károkért, 
kivéve, ha a minősített megbízható 
szolgáltató bizonyítani képes, hogy 
gondosan járt el. 

Or. fr

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

Az előadó pontosítani kívánja az alkalmazandó jogot.

Módosítás 30
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. fr

Indokolás

Mivel ez a cikk kizárólag minősített megbízható szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz, a címet ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás 31
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:

a) 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;
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b) amennyiben a viszonosság elve alapján 
a minősített megbízható szolgáltatásokat 
és a minősített megbízható uniós 
szolgáltatók által nyújtott minősített 
tanúsítványokat harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek elismerik.

Or. fr

Indokolás

Az uniós biztonsági követelményeknek megfelelő vállalkozások hátrányos helyzetbe 
kerülésének megelőzése érdekében az előadónak az a véleménye, hogy a minősített 
megbízható szolgáltatók elismerésének megvalósításához a 10. cikknek hivatkoznia kell a 
viszonosság elvére.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az előadó hivatkozni kíván a személyes adatok védelmére vonatkozó európai jogszabályoknak 
arra a részére, amely meghatározza a harmadik ország által nyújtott védelem megfelelő
szintjét, amelyet az adattovábbítási művelettel vagy műveletsorozattal kapcsolatos 
körülmények figyelembevételével kell értékelni.
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Módosítás 33
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. fr

Indokolás

A Bizottság a közelmúltban tett közzé a fogyatékossággal élő személyek számára történő
hozzáférhetőségről szóló irányelvre irányuló javaslatot, és – az irányelv elfogadása esetére –
e rendeletnek hivatkoznia kell arra.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az előadó véleménye szerint ezek az információk nem hasznosak, ezért nem kell szerepelniük 
a rendelet szövegében.
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Módosítás 35
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 minősített 
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

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 36
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 

(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.
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biztonsági ellenőrzésről szóló jelentés 
felügyeleti szervnek történő benyújtását 
követően kezdheti meg a minősített 
megbízható szolgáltatások nyújtását.

Or. fr

Indokolás

Az információk felügyeleti szervnek történő továbbítása egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 
minősített megbízható szolgáltató teljesítette a rá háruló követelményeket, ezért az előadónak 
az a véleménye, hogy a minősített megbízható szolgáltatás elindításának engedélyezése és a 
megbízható szolgáltatók listájára történő felvétel előtt a minősített megbízható szolgáltatónak 
meg kell kapnia a felügyeleti szerv jóváhagyását.

Módosítás 37
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. fr

Indokolás

Az információk felügyeleti szervnek történő továbbítása egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 
minősített megbízható szolgáltató teljesítette a rá háruló követelményeket, ezért az előadónak 
az a véleménye, hogy a minősített megbízható szolgáltatás elindításának engedélyezése, és a 
megbízható szolgáltatók listájára történő felvétel előtt a minősített megbízható szolgáltatónak 
meg kell kapnia a felügyeleti szerv jóváhagyását.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeleti szerv igazolja, hogy a A felügyeleti szerv a 17. cikk (1) 
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minősített megbízható szolgáltató és az 
általa nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások megfelelnek a rendeletben 
szereplő előírásoknak.

bekezdésében említett bejelentéstől 
számított egy hónapon belül igazolja, hogy 
a minősített megbízható szolgáltató és az 
általa nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások megfelelnek a rendeletben 
szereplő előírásoknak.

Or. fr

Indokolás

Mivel a minősített megbízható szolgáltatás elindítása a jövőben a felügyeleti szerv 
jóváhagyásáig felfüggesztésre kerül, az előadó azt javasolja, hogy a hatóság felé válaszadási 
határidőt kell kitűzni.

Módosítás 39
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.

A felügyeleti szerv az ellenőrzés kedvező
eredményét követően, indokolatlan 
késedelem nélkül feltünteti a minősített 
megbízható szolgáltatók és az általuk 
nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások minősített státuszát a 
megbízható szolgáltatók listájában

Or. fr

Indokolás

Mivel a minősített megbízható szolgáltatás elindítása a jövőben az ellenőrzésről szóló jelentés 
vizsgálatáig felfüggesztésre kerül, az eredmény közlése nem lehet indokolatlanul hosszú.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 

törölve



PA\932172HU.doc 25/33 PE508.181v01-00

HU

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
információk meghatározására 
vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

A minősített megbízható szolgáltatókra vonatkozó információk fogalommeghatározását 
végrehajtási jogi aktusban, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell előírni.

Módosítás 41
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 
összhangban kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1) bekezdésben 
meghatározott információkat, 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 
összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

A minősített megbízható szolgáltatókra vonatkozó információk fogalommeghatározását 
végrehajtási jogi aktusban, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell előírni.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Minősített „EU” megbízhatósági jelzésű

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 43
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 

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

Or. fr

Módosítás 44
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.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 46
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. fr

Indokolás

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

Módosítás 47
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.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 48
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.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 49
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. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az elektronikus pecsétek különböző biztonsági szintjének 
meghatározása a rendelet központi elemét képezi, az előadó véleménye szerint nem indokolt, 
hogy erről a kérdésről felhatalmazáson alapuló jogi aktus rendelkezzen. 
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Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
8. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk 
(5) bekezdésében, a 15. cikk 
(5) bekezdésében, a 16. cikk 
(5) bekezdésében, a 18. cikk 
(5) bekezdésében, a 20. cikk 
(6) bekezdésében, a 21. cikk 
(4) bekezdésében, a 23. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(2) bekezdésében, a 27. cikk 
(2) bekezdésében, a 28. cikk 
(6) bekezdésében, a 29. cikk 
(4) bekezdésében, a 30. cikk 
(2) bekezdésében, a 31. cikkben, a 35. cikk 
(3) bekezdésében és a 37. cikk 
(3) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az e rendelet hatálybalépését 
követő határozatlan időtartamra szól.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
8. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk 
(5) bekezdésében, a 15. cikk 
(5) bekezdésében, a 16. cikk 
(5) bekezdésében, a 21. cikk 
(4) bekezdésében, a 23. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(2) bekezdésében, a 27. cikk 
(2) bekezdésében, a 29. cikk 
(4) bekezdésében, a 30. cikk 
(2) bekezdésében, a 31. cikkben és a 
37. cikk (3) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az 
e rendelet hatálybalépését követő
határozatlan időtartamra szól.

Or. fr
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Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk 
(5) bekezdése, a 15. cikk (5) bekezdése, a 
16. cikk (5) bekezdése, a 18. cikk 

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

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

Or. fr

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a rendelet által bevezetett újdonságokra, valamint a rendelet tagállamokban való 
közvetlen alkalmazhatóságára, az előadónak az a véleménye, hogy az első értékelő jelentést 
legkésőbb a rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül kell benyújtani.
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Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr


