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Módosítás 51
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági fejlődés szempontjából 
kiemelten fontos az online környezetbe 
vetett bizalom kiépítése. A fogyasztók, a 
vállalkozások és a közigazgatás bizalom 
hiányában vonakodik az elektronikus 
tranzakciók végrehajtásától és új 
szolgáltatások alkalmazásától.

(1) A gazdasági és társadalmi fejlődés 
szempontjából kiemelten fontos az online 
környezetbe vetett bizalom kiépítése. A 
fogyasztók, a vállalkozások és a 
közigazgatás bizalom hiányában –
különösen a jogbiztonság érzékelt hiánya 
miatt – vonakodik az elektronikus 
tranzakciók végrehajtásától és új 
szolgáltatások alkalmazásától.

Or. en

Indokolás

A fő törekvés a nagyobb fokú jogbiztonság garantálása, így annak a szöveg elején kell 
szerepelnie. A társadalmi fejlődés fogalma Marita Ulvskog véleménytervezete alapján.

Módosítás 52
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendelet célja a belső piacon történő 
elektronikus tranzakciókba vetett bizalom 
megerősítése a vállalkozások, a polgárok 
és a közigazgatás közötti biztonságos és 
akadálymentes elektronikus 
kommunikáció lehetővé tételével, aminek 
köszönhetően az Unión belül hatékonyabbá 
válnak az online magán- és 
közszolgáltatások, az elektronikus 
üzletvitel és az elektronikus kereskedelem.

(2) A rendelet célja a belső piacon történő 
elektronikus tranzakciókba vetett bizalom 
megerősítése a vállalkozások, a polgárok 
és a közigazgatás közötti jogilag
biztonságos elektronikus kommunikáció 
közös alapjának biztosításával, aminek 
köszönhetően az Unión belül hatékonyabbá 
válnak az online magán- és 
közszolgáltatások, az elektronikus 
üzletvitel és az elektronikus kereskedelem.

Or. en
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Indokolás

Itt ismét a jogbiztonságon van a hangsúly.

Módosítás 53
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elektronikus aláírásra vonatkozó 
közösségi keretfeltételekről szóló, 
1999. december 13-i 1999/93/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapvetően 
az elektronikus aláírásra vonatkozott, és 
nem biztosított a biztonságos, megbízható 
és könnyen használható elektronikus 
tranzakciókra vonatkozó, tagállamok és 
ágazatok közötti átfogó Uniós keretet. Ez a 
rendelet megerősíti és kibővíti az irányelv 
vívmányait.

(3) Az elektronikus aláírásra vonatkozó 
közösségi keretfeltételekről szóló, 
1999. december 13-i 1999/93/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapvetően 
az elektronikus aláírásra vonatkozott, és 
nem biztosított a biztonságos, megbízható 
és könnyen használható elektronikus 
tranzakciókra vonatkozó, tagállamok és 
ágazatok közötti átfogó Uniós keretet. Ez a 
rendelet e hiányosságokra ad megoldást.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 
1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapvetően az elektronikus aláírásra 
vonatkozott, és nem nyújtott a biztonságos, megbízható és könnyen használható elektronikus 
tranzakciókra vonatkozó, tagállamok és ágazatok közötti átfogó uniós keretet. Ez a rendelet e
hiányosságokra ad megoldást.

Módosítás 54
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Tanács felkérte a 
Bizottságot arra, hogy 2015-re hozzon létre 
egységes digitális piacot, tegyen gyors 

(5) Az Európai Tanács felkérte a 
Bizottságot arra, hogy 2015-re hozzon létre 
egységes digitális piacot, tegyen gyors 
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előrelépéseket a digitális gazdaság 
kulcsterületein és segítse elő a teljesen 
integrált digitalizált egységes piac 
létrejöttét az online szolgáltatások 
tagállamok közötti alkalmazásának 
előmozdításával, különös tekintettel a 
biztonságos elektronikus azonosítás és 
hitelesítés elősegítésére.

előrelépéseket a digitális gazdaság 
kulcsterületein és segítse elő a teljesen 
integrált digitalizált egységes piac 
létrejöttét az online szolgáltatások 
tagállamok közötti alkalmazásának 
előmozdításával, különös tekintettel a 
biztonságos elektronikus hitelesítés és 
azonosítás elősegítésére.

Or. en

Módosítás 55
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy a 
kulcsfontosságú tényezők, például az 
elektronikus azonosítás, az elektronikus 
dokumentumok, az elektronikus aláírás és 
az elektronikus kézbesítési szolgáltatások 
tagállamok közötti kölcsönös 
elismeréséhez és az Európai Unió 
egészében kölcsönösen átjárható e-
kormányzati szolgáltatásokhoz szükséges 
megfelelő feltételek megteremtésével 
járuljon hozzá az egységes digitális piac 
létrehozásához.

(6) A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy a 
kulcsfontosságú tényezők, például az 
elektronikus hitelesítés vagy azonosítás, az 
elektronikus dokumentumok, az 
elektronikus aláírás és az elektronikus 
kézbesítési szolgáltatások tagállamok 
közötti kölcsönös elismeréséhez és az 
Európai Unió egészében kölcsönösen 
átjárható e-kormányzati szolgáltatásokhoz 
szükséges megfelelő feltételek 
megteremtésével járuljon hozzá az 
egységes digitális piac létrehozásához.

Or. en

Módosítás 56
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az elektronikus hírközlési ágazatban 
a személyes adatok kezeléséről, 
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feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)1 felhívja a Bizottságot, hogy 
szükség esetén fogadjon el intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a 
végberendezések konstrukciója olyan 
legyen, amely a rádióberendezésekről és a 
távközlő végberendezésekről, valamint a 
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 
szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel2, valamint az 
információtechnológia és a távközlés 
terén történő szabványosításról szóló, 
1986. december 22-i 87/95/EGK tanácsi 
határozattal3 összhangban 
összeegyeztethető a felhasználóknak a 
személyes adataik védelmére és 
felhasználása ellenőrzésére vonatkozó 
jogával. Az IKT-szabványosítással 
foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő 
európai platform létrehozásáról szóló, 
2011. november 28-i bizottsági 
határozattal4 létrehozott IKT-
szabványosítással foglalkozó, több 
érdekelt felet tömörítő európai platform 
alkalmas eszköznek látszik továbbá arra, 
hogy azt ilyen célokra felhasználják, 
amennyiben az adatvédelmi hatóságok és 
az Európai Adatvédelmi Testület 
megfelelő erőforrásokkal rendelkeznek 
ahhoz, hogy részt vegyenek a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben5 meghatározott 
személyes adatokat kezelő információs és 
kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos szabványosítási eljárásokban.
_________________
1 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
2 HL L 91., 1999.4.7., 10. o.
3 HL L 36., 1987.2.7., 31. o.
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4 HL C 349., 2011.11.30., 4. o.
5 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egy olyan mechanizmust biztosít, amelynek keretében a Bizottság és a 
felügyeleti hatóságok, valamint az Európai Adatvédelmi Testület együtt tudnak működni a 
biztonságos, rugalmas és a magánélethez való jogot tiszteletben tartó hitelesítési és 
azonosítási szolgáltatások harmonizált megvalósításának biztosítása érdekében.

Módosítás 57
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv felszólítja a 
tagállamokat arra, hogy hozzanak létre 
egyablakos ügyintézési pontokat annak 
biztosítása érdekében, hogy a szolgáltatási 
tevékenység biztosítására való 
jogosultsággal, valamint a szolgáltatási 
tevékenység gyakorlásával kapcsolatos 
minden eljárás és alaki követelmény 
egyszerűen teljesíthető legyen távolról és 
elektronikus úton az érintett egyablakos 
ügyintézési pontoknál és az illetékes 
hatóságoknál. Az egyablakos ügyintézési 
pontokon keresztül elérhető számos online 
szolgáltatás előírja az elektronikus 
azonosítást, hitelesítést és aláírást.

(8) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv felszólítja a 
tagállamokat arra, hogy hozzanak létre 
egyablakos ügyintézési pontokat annak 
biztosítása érdekében, hogy a szolgáltatási 
tevékenység biztosítására való jogosultság, 
különösen a tranzakciókkal kapcsolatban
egyszerűen teljesíthető legyen távolról és 
elektronikus úton a megfelelő 
szolgáltatások tekintetében, az érintett 
egyablakos ügyintézési pontoknál és az 
illetékes hatóságoknál. Az egyablakos 
ügyintézési pontokon keresztül elérhető 
számos online szolgáltatás előírja az 
elektronikus azonosítást, hitelesítést és 
aláírást.

Or. en

Indokolás

A módosítás annak biztosítására szolgál, hogy ne legyen hirtelen szükség minden 
szolgáltatáshoz a kormány által kibocsátott hitelesítési vagy azonosítási rendszerre. Lényeges 
fenntartani a nem hitelesített szolgáltatások lehetőségét. Nagy valószínűséggel a vállalkozók 
és a polgárok egyaránt látni fogják a különbséget.
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Módosítás 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az esetek túlnyomó többségében egy 
másik tagállam szolgáltatója nem tud 
hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz 
elektronikus azonosító eszközének 
használatával, mivel más tagállamokban 
nem ismerik el és nem fogadják el saját 
országának elektronikus azonosítási 
rendszereit. Az ilyen elektronikus akadály 
meggátolja a szolgáltatókat abban, hogy 
éljenek a belső piac minden előnyével. A 
kölcsönösen elismert és elfogadott 
elektronikus azonosító eszközöknek 
köszönhetően több belső piaci szolgáltatás 
a többi tagállamban is elérhetővé válik, 
emellett a vállalkozások más tagállamokba 
vihetik szolgáltatásaikat anélkül, hogy a 
közigazgatással folytatott kommunikáció 
során akadályokba ütköznének.

(9) Az esetek túlnyomó többségében egy 
másik tagállam szolgáltatója nem tud 
hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz 
elektronikus hitelesítő vagy azonosító 
eszközének használatával, mivel más 
tagállamokban nem ismerik el és nem 
fogadják el saját országának elektronikus 
hitelesítési vagy azonosítási rendszereit.
További problémát jelent, hogy a jelenleg 
alkalmazott rendszerek nem teszik 
lehetővé, hogy a polgárokban és e 
szolgáltatások kedvezményezettjeiben a 
hatékony kölcsönös hitelesítés vagy 
azonosítás révén bizalom alakuljon ki a 
szolgáltató iránt. Ezek az elektronikus 
akadályok meggátolják a szolgáltatókat 
abban, hogy éljenek a belső piac minden 
előnyével. A kölcsönösen elismert és 
elfogadott elektronikus hitelesítő vagy 
azonosító eszközöknek köszönhetően több 
belső piaci szolgáltatás a többi tagállamban 
is elérhetővé válik, emellett a 
vállalkozások más tagállamokba vihetik 
szolgáltatásaikat anélkül, hogy a 
közigazgatással folytatott kommunikáció 
során akadályokba ütköznének.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hitelesítés és azonosítás elterjedését egyaránt jelentősen gátolja, hogy 
rendszerint alig vagy egyáltalán nem áll a fogyasztók rendelkezésére olyan hatékony eszköz, 
amelynek segítségével meggyőződhetnének arról, hogy a megfelelő szolgáltatóval állnak 
kapcsolatban.



AM\936276HU.doc 9/174 PE510.784v01-00

HU

Módosítás 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok továbbra is szabadon 
használhatnak vagy vezethetnek be olyan
elektronikus azonosítási célú eszközöket, 
amelyek az online szolgáltatásokhoz 
biztosítanak hozzáférést. Ugyancsak 
dönteniük kell arról, hogy a magánszektort 
bevonják-e az ilyen eszközszolgáltatásba. 
A tagállamokat nem kötelezhetik 
elektronikus azonosítási rendszereik 
bejelentésére. A tagállamok döntenek arról, 
hogy a nemzeti szinten legalább az online 
közszolgáltatásokhoz, esetleg bizonyos 
konkrét szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez használt rendszerek 
mindegyikét bejelentik, csak némelyikét 
jelentik be, illetve nem jelentenek be ilyen 
azonosító eszközöket.

(12) A tagállamok továbbra is szabadon 
használhatnak vagy vezethetnek be olyan 
elektronikus hitelesítési vagy azonosítási 
célú eszközöket, amelyek az online 
szolgáltatásokhoz biztosítanak hozzáférést. 
Ugyancsak dönteniük kell arról, hogy a 
magánszektort bevonják-e az ilyen 
eszközszolgáltatásba. A tagállamokat nem 
kötelezhetik elektronikus azonosítási 
rendszereik bejelentésére. A tagállamok 
döntenek arról, hogy a nemzeti szinten 
legalább az online közszolgáltatásokhoz, 
esetleg bizonyos konkrét szolgáltatásokhoz 
való hozzáféréshez használt rendszerek 
mindegyikét bejelentik, csak némelyikét 
jelentik be, illetve nem jelentenek be ilyen 
azonosító eszközöket.

Or. en

Módosítás 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 

(13) A rendeletben meg kell határozni 
néhány feltételt arra vonatkozóan, hogy 
mely elektronikus hitelesítő vagy 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamokat fel kell jogosítani arra, 
hogy szabadon dönthessenek arról, 
bevonják-e a magánszektort az 
elektronikus azonosító eszközök 
kibocsátásába, és lehetővé tegyék-e a
magánszektor számára a bejelentett 
intézkedés hatálya alá tartozó elektronikus 
azonosító eszközök azonosítási célú 
felhasználását olyan esetekben, 
amelyekben azok online szolgáltatásokhoz 
vagy elektronikus tranzakciókhoz 
szükségesek. Az ilyen elektronikus 
azonosító eszközök alkalmazásának 
lehetősége lehetővé teszi a magánszektor 
számára, hogy a számos tagállamban 
legalább a közszolgáltatásokhoz már 
széleskörűen használt elektronikus 
azonosításra és hitelesítésre támaszkodjon, 
és megkönnyíti a vállalkozások és a 
polgárok számára az online 
szolgáltatásaikhoz más tagállamokban való 
hozzáférését. Annak elősegítése érdekében, 

(14) A tagállamokat fel kell jogosítani arra, 
hogy bevonják a magánszektort az 
elektronikus hitelesítő vagy azonosító 
eszközök kibocsátásába. A 
magánszektorba tartozó felek számára is
lehetővé kell tenni a bejelentett intézkedés 
hatálya alá tartozó elektronikus hitelesítő 
vagy azonosító eszközök hitelesítési vagy
azonosítási célú felhasználását olyan 
esetekben, amelyekben azok online 
szolgáltatásokhoz vagy elektronikus 
tranzakciókhoz szükségesek. Az ilyen 
eszközök alkalmazásának lehetősége 
lehetővé teszi a magánszektor számára, 
hogy a számos tagállamban legalább a 
közszolgáltatásokhoz már széleskörűen 
használt elektronikus azonosításra és/vagy
hitelesítésre támaszkodjon, és megkönnyíti 
a vállalkozások és a polgárok számára az 
online szolgáltatásaikhoz más 
tagállamokban való hozzáférését. Annak 
elősegítése érdekében, hogy a 
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hogy a magánszektor számára is biztosított 
legyen az ilyen elektronikus azonosító 
eszközök több tagállamra kiterjedő 
használata, az állami és a magánszektor 
megkülönböztetése nélkül hozzáférhetővé 
kell tenni a tagállamok által biztosított 
hitelesítési lehetőséget a szolgáltatást 
igénybe vevő felek számára.

magánszektor számára is biztosított legyen 
az ilyen elektronikus hitelesítő vagy
azonosító eszközök több tagállamra 
kiterjedő használata, az állami és a 
magánszektor megkülönböztetése nélkül 
hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok által 
biztosított hitelesítési lehetőséget a 
szolgáltatást igénybe vevő felek számára.

Or. en

Indokolás

A Bizottság eredeti megfogalmazása nem teszi egyértelművé sem azt, hogy ki a szolgáltatást 
igénybe vevő fél (valamely magánszektorbeli szereplő), sem pedig a különbségtételt a 
szolgáltatást igénybe vevő fél (a tanúsítvány szolgáltatója) és az azonosító adatok 
értelmezésére szolgáló fizikai berendezés kibocsátója által történő felhasználás között.

Módosítás 62
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A bejelentett rendszer hatálya alá 
tartozó elektronikus azonosító eszközök 
több tagállamra kiterjedő használata 
érdekében a tagállamoknak együtt kell 
működniük a műszaki átjárhatóság 
biztosításában. Ez felülír minden olyan 
különleges nemzeti műszaki szabályt, 
amely a más országban letelepedett felek 
számára bizonyos hardver- vagy 
szoftvereszköz beszerzését írja elő a 
bejelentett elektronikus azonosító eszköz 
ellenőrzéséhez vagy hitelesítéséhez.
Másfelől azonban azok a felhasználókkal 
szembeni műszaki követelmények, 
amelyek az adott jelhordozó eszköz
(például intelligens kártya) használatára 
vonatkozó sajátos előírásokból erednek, 
szükségszerűek.

(15) A bejelentett rendszer hatálya alá 
tartozó elektronikus azonosító eszközök 
több tagállamra kiterjedő használata 
érdekében a tagállamoknak együtt kell 
működniük a műszaki átjárhatóság 
biztosításában. Azok a felhasználókkal 
szembeni műszaki követelmények, 
amelyek az adott jelhordozó eszköz
(például intelligens kártya) használatára 
vonatkozó sajátos előírásokból erednek, 
szükségszerűek. Azon tagállamoknak, 
amelyek azonosítási mechanizmusai
bizonyos hardver- vagy szoftvereszközökre 
támaszkodnak a bejelentett elektronikus 
azonosító eszköz ellenőrzéséhez vagy 
hitelesítéséhez, további költség nélkül 
biztosítaniuk kell az ilyen tanúsítási 
jelhordozó eszközöket azon uniós 
megbízók számára, akik nem saját 
állampolgárai vagy lakosai.
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Or. en

Indokolás

Ez lehetővé tenné azon tagállamok számára, amelyek kifinomultabb megközelítésekkel 
rendelkeznek az elektronikus azonosítást illetően – amelyek keretében nemcsak a polgárt 
hitelesítik a közszolgáltatással szemben, hanem a közszolgáltatást is a polgárral szemben –, 
hogy fenntartsák a bizalom és megbízhatóság e magasabb szintjét anélkül, hogy veszélybe 
kerülne az interoperabilitásra vonatkozó elképzelés.

Módosítás 63
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A bejelentett rendszer hatálya alá 
tartozó elektronikus azonosító eszközök 
több tagállamra kiterjedő használata 
érdekében a tagállamoknak együtt kell 
működniük a műszaki átjárhatóság 
biztosításában. Ez felülír minden olyan 
különleges nemzeti műszaki szabályt, 
amely a más országban letelepedett felek 
számára bizonyos hardver- vagy 
szoftvereszköz beszerzését írja elő a 
bejelentett elektronikus azonosító eszköz 
ellenőrzéséhez vagy hitelesítéséhez. 
Másfelől azonban azok a felhasználókkal 
szembeni műszaki követelmények, 
amelyek az adott jelhordozó eszköz 
(például intelligens kártya) használatára 
vonatkozó sajátos előírásokból erednek, 
szükségszerűek.

(15) A bejelentett rendszer hatálya alá 
tartozó elektronikus azonosító eszközök 
több tagállamra kiterjedő használata 
érdekében a tagállamoknak – a 
technológiai semlegesség elvével 
összhangban – együtt kell működniük a 
műszaki átjárhatóság biztosításában. Ez 
felülír minden olyan különleges nemzeti 
műszaki szabályt, amely a más országban 
letelepedett felek számára bizonyos 
hardver- vagy szoftvereszköz beszerzését 
írja elő a bejelentett elektronikus azonosító 
eszköz ellenőrzéséhez vagy hitelesítéséhez. 
Másfelől azonban azok a felhasználókkal 
szembeni műszaki követelmények, 
amelyek az adott jelhordozó eszköz 
(például intelligens kártya) használatára 
vonatkozó sajátos előírásokból erednek, 
szükségszerűek.

Or. en

Módosítás 64
Marita Ulvskog
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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 – különösen azon 
elektronikus szolgáltatások esetében, 
amelyeket jelentős határokon átnyúló 
relevanciával rendelkezőnek ítélnek – elő 
kell segítenie az ilyen együttműködést.

Or. en

Módosítás 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 hitelesítési vagy
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.

Or. en
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Módosítás 66
Lambert van Nistelrooij

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, anélkül, hogy 
általánosan kötelezővé tenné a 
szolgáltatások igénybevételét. Különösen 
nem vonatkozhat a megbízható 
elektronikus szolgáltatásoknak olyan 
biztosítására, amely a magánjog alapján 
kötött önkéntes megállapodásokon alapul.
A tagállamok egyenlő feltételeket 
biztosítanak a megbízható elektronikus 
szolgáltatások számára, függetlenül attól, 
hogy ezeket közjogi vagy magánjogi 
feltételek alapján bocsátják-e ki.

A rendelet hasonlóképpen nem
foglalkozhat a szerződések megkötésének 
és érvényességének szempontjaival, sem 
más olyan jogi kötelezettségekkel, 
amelyekre nemzeti vagy uniós 
jogszabályokban előírt alaki 
követelmények vonatkoznak.

A tagállamok azonban gondoskodnak 
arról, hogy a nemzeti vagy uniós jog által 
előírt formátumok ne érintsék a magán-
vagy közvállalkozások közötti 
megállapodáson alapuló, megbízható 
elektronikus szolgáltatások jogi 
érvényességét és hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 67
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamok eldönthetik, hogy a 
megbízható szolgáltatások rendeletben 
előírt zárt listáján szereplő 
szolgáltatásokon kívül meghatároznak-e 
olyan, más típusú megbízható 
szolgáltatásokat, amelyeket nemzeti 
szinten minősített megbízható 
szolgáltatásként ismernek el.

(19) A tagállamok eldönthetik, hogy a 
megbízható szolgáltatások rendeletben 
előírt zárt listáján szereplő 
szolgáltatásokon kívül meghatároznak-e 
olyan, más típusú megbízható 
szolgáltatásokat, amelyeket nemzeti 
szinten megbízható szolgáltatásként 
ismernek el.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 68
Amelia Andersdotter

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.

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en
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Indokolás

A minősített megbízható szolgáltató fogalmának bevezetése szükségtelen. A megbízható 
szolgáltató csak elszámoltathatóságának és megbízhatóságának mértékében lesz megbízható. 
A legjobban azzal biztosítható, hogy a műszaki megoldások precízek és a lehető 
legkorszerűbbek, ha ezeket a többi szolgáltató következetes és állandó ellenőrzésének vetik 
alá. A biztonsággal foglalkozó közösségben már korábban is bevált ez az önszabályozási 
módszer. Az egyes tagállamokban működő felügyeleti hatóságok ezen nem változtatnának.

Módosítás 69
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. Mind 
a minősített, mind a fokozott biztonságú 
elektronikus aláírások jogilag 
egyenértékűek lehetnek a saját kezű 
aláírással. E rendelet egyetlen 
rendelkezése nem korlátozhat természetes 
vagy jogi személyt abban, hogy 
bizonyítékokkal igazolja az elektronikus 
aláírás bármilyen formátumának 
megbízhatatlanságát. Minősített 
elektronikus aláírás esetén azonban az 
aláíró személyazonosságának kétségbe 
vonásakor a bizonyítás terhe az aláíró 
személyazonosságát kétségbe vonó félre 
hárul.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 70
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 összhangban, valamint 
a közszférában működő szervek 
weboldalainak hozzáférhetőségére 
vonatkozó uniós jogszabályokra tekintettel 
és azok maradéktalan betartása mellett, 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.

Or. en

Módosítás 71
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A megbízható szolgáltató különösen 
érzékeny környezetben működik, ahol sok 
másik fél támaszkodik szolgáltatásainak 
sértetlenségére. Ügyfelei feltételezik 
különösen, hogy ezek mindig 
megbízhatóak. Fontos ezért, hogy 
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elkerüljék az összeférhetetlenségeket. Az 
elektronikus aláírásokkal és az 
elektronikus azonosítással összefüggésben 
a helyes irányítás érdekében a megbízható 
szolgáltatókat általában nem szabad olyan 
jogalanyoknak működtetniük, illetve nem 
állhatnak olyan jogalanyok tulajdonában, 
amelyek igénybe veszik megbízható 
szolgáltatásaikat. A felügyeletet valamely 
illetékes felügyeleti szervnek kell 
biztosítania.

Or. en

Indokolás

A megbízható szolgáltató feladatainak a megbízhatóságot igénylő szolgáltatások 
szolgáltatójának feladataitól való elkülönítése azt jelenti, hogy kisebb az esélye annak, hogy 
egyetlen érdekeltség átvegye a megbízható szolgáltatót, vagy afölött helytelen befolyást 
gyakoroljon. Ez fontos elv az elektronikus aláírások piacán a megfelelő megbízhatósági 
láncok kialakításában.

Módosítás 72
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A felügyeleti szerveknek együtt kell 
működniük és információkat kell 
megosztaniuk az adatvédelmi 
hatóságokkal, hogy biztosítsák az 
adatvédelmi jogszabályok szolgáltatók 
általi megfelelő végrehajtását. Különösen a 
biztonsági eseményekre és a személyes 
adatok megsértésére vonatkozó 
információkat kell megosztani a 
hatóságokkal.

(25) A megbízható szolgáltatóknak, 
valamint az akkreditálásért és 
felügyeletért felelős nemzeti szerveknek 
meg kell felelniük a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben megállapított 
követelményeknek.
A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, 
hogy a megbízható szolgáltatók és az 
akkreditálásért vagy felügyeletért felelős 
nemzeti szervek együttműködjenek és 
információkat osszanak meg az 
adatvédelmi hatóságokkal, hogy biztosítsák 
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az adatvédelmi jogszabályok szolgáltatók 
általi megfelelő végrehajtását. Különösen a 
biztonsági eseményekre és a személyes 
adatok megsértésére vonatkozó 
információkat kell megosztani a 
hatóságokkal, amennyiben azt az 
alkalmazandó jog előírja.

Or. en

Módosítás 73
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Valamennyi tagállamnak közös 
alapvető felügyeleti követelményeket kell 
teljesítenie a minősített megbízható 
szolgáltatások azonos biztonsági szintjének 
szavatolása érdekében. E követelmények 
következetes betartásának megkönnyítése 
céljából a tagállamoknak összehasonlítható 
eljárásokat kell elfogadniuk és 
információkat kell megosztaniuk 
egymással a felügyeleti tevékenységükről 
és a bevált területi gyakorlatokról.

(28) Valamennyi tagállamnak közös 
alapvető felügyeleti követelményeket kell 
teljesítenie a megbízható szolgáltatások 
azonos biztonsági szintjének szavatolása 
érdekében. E követelmények következetes 
betartásának megkönnyítése céljából a 
tagállamoknak összehasonlítható 
eljárásokat kell elfogadniuk és 
információkat kell megosztaniuk 
egymással a felügyeleti tevékenységükről 
és a bevált területi gyakorlatokról.

Or. en

Módosítás 74
Pilar del Castillo Vera

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 

(29) A biztonság megsértésének a 
95/46/EK irányelvvel összhangban történő
bejelentése és a biztonsági 
kockázatértékelések létfontosságúak az 
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tájékoztatás céljából a biztonság 
megsértése vagy az adatok 
sértetlenségének megszűnése esetén.

érintett felek számára történő megfelelő 
tájékoztatás céljából a biztonság 
megsértése vagy az adatok 
sértetlenségének megszűnése esetén.

Or. en

Módosítás 75
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Azért, hogy a Bizottság és a 
tagállamok értékelhessék e rendelet 
hatását, a felügyeleti szervek számára elő 
kell írni, hogy szolgáltassanak statisztikai 
adatokat a minősített megbízható 
szolgáltatásokról és azok felhasználásáról.

(31) Azért, hogy a Bizottság és a 
tagállamok értékelhessék e rendelet 
hatását, a felügyeleti szervek számára elő 
kell írni, hogy szolgáltassanak statisztikai 
adatokat a megbízható szolgáltatásokról és 
azok felhasználásáról.

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 76
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A minősített megbízható 
szolgáltatások fenntarthatóságának és 
tartósságának biztosítása céljából, valamint 
a minősített megbízható szolgáltatások 
folytonosságába vetett felhasználói 
bizalom növelésének érdekében a 
felügyeleti szerveknek gondoskodniuk kell 
a minősített megbízható szolgáltatók 

(33) Az egyértelmű közösségi küldetéssel 
rendelkező megbízható szolgáltatások 
fenntarthatóságának és tartósságának 
biztosítása céljából, valamint a megbízható 
szolgáltatások folytonosságába vetett 
felhasználói bizalom növelésének 
érdekében a felügyeleti szerveknek 
gondoskodniuk kell az ilyen megbízható 
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adatainak megfelelő időszakon keresztül 
történő megőrzéséről és azok további 
hozzáférhetőségének biztosításáról, még 
abban az esetben is, ha a minősített
megbízható szolgáltató megszűnik.

szolgáltatók adatainak megfelelő időszakon 
keresztül történő megőrzéséről és azok 
további hozzáférhetőségének biztosításáról, 
még abban az esetben is, ha az ilyen
megbízható szolgáltató megszűnik.

Or. en

Indokolás

Ezzel a felügyeleti szervek csak azon megbízható szolgáltatók üzletmenet-folytonosságáért 
vállalnak felelősséget, amelyek egy közfeladat tekintetében szolgáltatást nyújtanak valamely 
tagállamnak. A módosítás a (22), a (28) és a (31) preambulumbekezdéssel összhangban 
megszünteti a minősített megbízható szolgáltatóra való utalást.

Módosítás 77
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A minősített megbízható 
szolgáltatások fenntarthatóságának és 
tartósságának biztosítása céljából, valamint 
a minősített megbízható szolgáltatások 
folytonosságába vetett felhasználói 
bizalom növelésének érdekében a 
felügyeleti szerveknek gondoskodniuk kell 
a minősített megbízható szolgáltatók 
adatainak megfelelő időszakon keresztül 
történő megőrzéséről és azok további 
hozzáférhetőségének biztosításáról, még 
abban az esetben is, ha a minősített 
megbízható szolgáltató megszűnik.

(33) A minősített megbízható 
szolgáltatások fenntarthatóságának és 
tartósságának biztosítása céljából, valamint 
a minősített megbízható szolgáltatások 
folytonosságába vetett felhasználói 
bizalom növelésének érdekében a 
felügyeleti szerveknek gondoskodniuk kell 
a minősített megbízható szolgáltatók által 
gyűjtött adatok megfelelő időszakon 
keresztül történő megőrzéséről és azok 
további hozzáférhetőségének biztosításáról, 
még abban az esetben is, ha a minősített 
megbízható szolgáltató megszűnik.

Or. en

Módosítás 78
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés



PE510.784v01-00 22/174 AM\936276HU.doc

HU

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 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.

Or. en

Módosítás 79
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A megbízható szolgáltató felelős a 
megbízható szolgáltatásokra, és különösen 
a minősített megbízható szolgáltatásokra 
vonatkozó, ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények 
teljesítéséért. A felügyeleti szervek feladata 
annak felügyelete, hogy a megbízható 
szolgáltatók eleget tesznek-e ezeknek a 
követelményeknek.

(35) A megbízható szolgáltató felelős a 
megbízható szolgáltatásokra, és különösen 
a megbízható szolgáltatásokra vonatkozó, 
ebben a rendeletben meghatározott 
követelmények teljesítéséért. A felügyeleti 
szervek feladata annak felügyelete, hogy a 
megbízható szolgáltatók eleget tegyenek
ezeknek a követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a felügyeleti hatóságoknak nemcsak azt kell felügyelniük, hogy valamely 
megbízható szolgáltató megfelel-e, illetve hogyan felel meg a követelményeknek, hanem 
eszközöket is rendelkezésükre kell bocsátani ahhoz, hogy szigorúbb intézkedéseket 
hozhassanak, ha kiderül, hogy a megbízható szolgáltató ténylegesen nem tesz eleget a 
követelményeknek.



AM\936276HU.doc 23/174 PE510.784v01-00

HU

Módosítás 80
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A minősített megbízható 
szolgáltatóknak és az általuk nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatásoknak a 
megbízható szolgáltatók listáiba történő 
felvételét eredményező hatékony 
regisztrációs folyamat érdekében 
támogatniuk kell a leendő minősített
megbízható szolgáltatók és az illetékes 
felügyeleti szervek közötti előzetes 
kommunikációt a minősített megbízható 
szolgáltatások biztosítását eredményező 
átvilágítás elősegítése érdekében.

(36) A megbízható szolgáltatóknak és az 
általuk nyújtott megbízható 
szolgáltatásoknak a megbízható 
szolgáltatók listáiba történő felvételét 
eredményező hatékony regisztrációs 
folyamat érdekében támogatniuk kell a 
leendő megbízható szolgáltatók és az 
illetékes felügyeleti szervek közötti 
előzetes kommunikációt a megbízható 
szolgáltatások biztosítását eredményező 
átvilágítás elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 81
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A megbízható szolgáltatók listái 
egyfelől létfontosságúak a piaci szereplők 
közötti bizalom kialakításához, mivel azok 
jelzik a szolgáltató minősített státuszát a 
felügyelet idején, másfelől azonban nem 
előfeltételei a minősített státusz elérésének 
és a minősített megbízható szolgáltatások 
biztosításának, ami a rendeletben szereplő 
követelmények tiszteletben tartásának 
eredménye.

törölve

Or. en
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Indokolás

Lásd a (22), (28), (31), (33), (34) és (35) preambulumbekezdéshez tartozó módosítást. 
Megjegyzendő, hogy a szolgáltatásnyújtás tekintetében anélkül is be lehet vezetni minősítési 
követelményeket, hogy szükségszerűen bevezetnék magára a megbízható szolgáltatóra 
vonatkozó minősítést.

Módosítás 82
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A minősített megbízható szolgáltatás 
bejelentését követően az érintett 
közigazgatási szerv nem utasíthatja el azt 
közigazgatási eljárás végrehajtása vagy az 
alaki követelmények ellenőrzése során 
amiatt, hogy a szolgáltatás nem szerepel a 
megbízható szolgáltatók tagállamok által 
létrehozott listáján. E rendelet 
szempontjából a közigazgatási szerv az e-
kormányzati szolgáltatásokkal, például az 
online adóbevallás, a születési anyakönyvi 
kivonatok iránti kérelmek és az 
elektronikus közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel biztosításával megbízott 
állami hatóság vagy más jogalany.

(38) A megbízható szolgáltatás bejelentését 
követően az érintett közigazgatási szerv 
nem utasíthatja el azt közigazgatási eljárás 
végrehajtása vagy az alaki követelmények 
ellenőrzése során amiatt, hogy a 
szolgáltatás nem szerepel a megbízható 
szolgáltatók tagállamok által létrehozott 
listáján. E rendelet szempontjából a 
közigazgatási szerv az e-kormányzati 
szolgáltatásokkal megbízott állami hatóság 
vagy más jogalany.

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását. Ezen túlmenően vagy olyan felsorolásra van 
szükség, amely az összes e-kormányzati szolgáltatást felöleli, vagy nem ajánlott felsorolást 
szerepeltetni. A nyitott végű felsorolás ilyen körülmények között nem szerencsés, és a 
későbbiekben is összeállítható.

Módosítás 83
Amelia Andersdotter

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

(38a) Az Európai Bizottság e rendelet 
elfogadását követően három éven belül 
javaslatot dolgoz ki egy európai bizalmi 
jegyre vonatkozóan a megbízható 
szolgáltatók számára, amely segít a 
fogyasztóknak a megbízható szolgáltatók 
által a belső piacon biztosított különféle 
fokú biztonsági szintek minősítésében.

Or. en

Módosítás 84
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Lehetővé kell tenni, hogy az aláíró 
harmadik félre bízza a megbízható 
elektronikus aláírás létrehozására alkalmas 
eszközöket, feltéve, hogy végrehajtották 
azokat a megfelelő mechanizmusokat és 
eljárásokat, amelyek biztosítják az aláíró 
saját elektronikus aláírását létrehozó adatai 
fölötti kizárólagos ellenőrzését, és az 
eszköz használata során teljesülnek a
minősített elektronikus aláírásra vonatkozó 
követelmények.

(40) Lehetővé kell tenni, hogy az aláíró 
harmadik félre bízza a megbízható 
elektronikus aláírás létrehozására alkalmas 
eszközöket, feltéve, hogy végrehajtották 
azokat a megfelelő mechanizmusokat és 
eljárásokat, amelyek biztosítják az aláíró 
saját elektronikus aláírását létrehozó adatai 
fölötti kizárólagos ellenőrzését, és az 
eszköz használata során teljesülnek az
elektronikus aláírásra vonatkozó 
követelmények.

Or. en

Módosítás 85
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés



PE510.784v01-00 26/174 AM\936276HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az aláírás hitelességével kapcsolatos 
jogbiztonság biztosítása érdekében 
elengedhetetlen annak részletes kifejtése, 
hogy az igénybe vevő feleknek a
minősített elektronikus aláírás mely 
összetevőit kell megvizsgálniuk. Ezenfelül 
a minősített elektronikus aláírás 
hitelesítését önállóan elvégezni nem 
hajlandó vagy nem képes igénybe vevő 
felek számára a minősített hitelesítési 
szolgáltatást nyújtó minősített megbízható 
szolgáltatókra vonatkozó követelmények 
meghatározásának ösztönöznie kell a 
magán- és az állami szektort az ilyen 
szolgáltatásokba történő beruházásra. 
Mindkét tényező azt a célt szolgálja, hogy 
uniós szinten valamennyi fél számára 
egyszerűbbé és kényelmesebbé tegye a
minősített elektronikus aláírás hitelesítését.

(41) Az aláírás hitelességével kapcsolatos 
jogbiztonság biztosítása érdekében 
elengedhetetlen annak részletes kifejtése, 
hogy az igénybe vevő feleknek az
elektronikus aláírás mely összetevőit kell 
megvizsgálniuk. Ezenfelül az elektronikus 
aláírás hitelesítését önállóan elvégezni nem 
hajlandó vagy nem képes igénybe vevő 
felek számára a hitelesítési szolgáltatást 
nyújtó megbízható szolgáltatókra 
vonatkozó követelmények 
meghatározásának ösztönöznie kell a 
magán- és az állami szektort az ilyen 
szolgáltatásokba történő beruházásra. 
Mindkét tényező azt a célt szolgálja, hogy 
uniós szinten valamennyi fél számára 
egyszerűbbé és kényelmesebbé tegye az
elektronikus aláírás hitelesítését.

Or. en

Módosítás 86
Amelia Andersdotter

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.
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Módosítás 87
Amelia Andersdotter

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság azért vette fel az elektronikus bélyegzőt ebbe a 
rendeletbe, hogy a jogi személyek számára jogilag létrehozzon egy olyan hitelesítési típust, 
amely még nem létezik. A kérdés az, hogy létezik-e már olyan műszaki megoldás, amely 
magától fejlődhet, és hogy ebben az időpontban szükséges-e az erre vonatkozó műszaki 
követelmények jogi meghatározása. Hasznosabbak a bélyegző kialakításának láncolatában 
közreműködő összes félre vonatkozó egyértelmű felelősségi szabályok.

Módosítás 88
Paul Rübig

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 és/vagy 
pecsét igazolja, hogy az elektronikus 
dokumentumot jogi személy bocsátotta ki, 
biztosítva a dokumentum sértetlenségének 
bizonyosságát.

Or. en

Indokolás

Határozottan ajánlatos a „bélyegző” kifejezés mellé a „pecsét” kifejezést is felvenni. A 
„bélyegző” kifejezés sok európai uniós tagállam jogában már rögzített jelentéssel bír, és azt a 
dokumentumok hitelesítésének közjogi aktusával összefüggésben használják. Ha ezt a 
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magánokiratok esetében is bevezetnék, ezzel jelentős zavart okoznának a jogászok körében.

Módosítás 89
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) E rendeletnek biztosítania kell az 
információk, azaz az elektronikus aláírás 
és az elektronikus bélyegzők hosszú távú, 
tartós érvényességét, hogy azok a jövőbeli 
technológiai változásoktól függetlenül 
hitelesíthetők legyenek.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez technikailag azzal érhető el, ha mindenki számára ingyenesen hozzáférhető, a korábbi 
verziókkal való kompatibilitás és az interoperabilitás elveit tiszteletben tartó nyílt 
szabványokat használnak. Egyszerűen nem tartunk még itt jogalkotóként, és meg kell várnunk, 
hogy az ipar lépjen. Mellesleg az ipar lép is, így lehet, hogy nem kell sokáig várnunk.

Módosítás 90
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Mivel a tagállamok illetékes 
hatóságai jelenleg eltérő formátumú 
fokozott biztonságú elektronikus aláírást 
alkalmaznak dokumentumaik 
elektronikus aláírásához, gondoskodni 
kell arról, hogy a tagállamok a különböző 
formátumú fokozott biztonságú 
elektronikus aláírásoknak legalább egy 
részét technikailag kezelni tudják, ha 
elektronikusan aláírt dokumentumokat 
kapnak. Ha pedig a tagállamok illetékes 

törölve
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hatóságai fokozott biztonságú 
elektronikus bélyegzőt használnak, 
gondoskodni kell arról, hogy a különböző 
formátumú fokozott biztonságú 
elektronikus bélyegzőknek legalább egy 
részét kezelni tudják.

Or. en

Indokolás

E rendelet célja, hogy a különböző tagállamokban az aláírásokhoz és a bélyegzőkhöz használt 
technológiákat kölcsönösen alkalmazhatóvá tegye. Azt a kérdést is nyitva hagyja, hogy az 
illetékes hatóságok felsorolásában hány bélyegző- és aláírás-formátumnak kell szerepelnie.

Módosítás 91
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A jogi személy által kibocsátott 
dokumentum hitelesítésén felül az 
elektronikus bélyegző a jogi személy 
digitális eszközeinek, például a 
szoftverkód vagy a szerverek hitelesítésére 
használható.

törölve

Or. en

Indokolás

A bélyegzők és az aláírások közötti különbség nem lehet túl nagy. Az ágazat e
mechanizmusokat gyakran az igényekhez mérten fejleszti ki, megfelelő keretrendszerben.

Módosítás 92
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
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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.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló a rendeletben részletes műszaki szempontokat szerepeltetni, és nem szükséges 
elérni azt, aminek az elérése politikailag ésszerű a 3–7. cikkben. Szintén nem a legjobb 
megoldás, ha az átláthatóságot célzó megfelelő piaci mechanizmussal és a megbízható 
szolgáltatások piacán a funkcionális elkülönítéssel a 15–16. cikken és a 
preambulumbekezdéseken kívül is foglalkozunk. A szabványosítási mechanizmusoknak a 
közbeszerzésben a szabványokra vonatkozó, európai szinten már létező szokásos eljárásokat 
kell követniük.
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Módosítás 93
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni, különösen az 
olyan szabványok hivatkozási számainak
meghatározását tekintve, amelyek 
alkalmazása az e rendeletben foglalt vagy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott egyes követelményeknek 
való megfelelésre vonatkozó vélelmet 
biztosítanak. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben foglaltak szerint kell 
gyakorolni.

(51) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni, különösen az 
olyan szabványok hivatkozási számainak 
meghatározását tekintve, amelyek 
alkalmazása az e rendeletben foglalt vagy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott egyes követelményeknek 
való megfelelésre vonatkozó vélelmet 
biztosítanak. Ezeket a hatásköröket az 
érdekeltekkel folytatott átlátható 
konzultációt követően a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak 
szerint kell gyakorolni.

Or. en

Módosítás 94
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Ahhoz, hogy megteremtsük a 
jogbiztonságot az 1999/93/EK irányelvvel 
összhangban kibocsátott minősített
tanúsítványokat már használó piaci 
szereplők számára, megfelelő hosszúságú 
határidőt kell előírni az átmenet céljára. 
Ugyancsak biztosítani kell a Bizottság 

(53) Ahhoz, hogy megteremtsük a 
jogbiztonságot az 1999/93/EK irányelvvel 
összhangban kibocsátott tanúsítványokat 
már használó piaci szereplők számára, 
megfelelő hosszúságú határidőt kell előírni 
az átmenet céljára. Ugyancsak biztosítani 
kell a Bizottság számára a végrehajtási 



PE510.784v01-00 32/174 AM\936276HU.doc

HU

számára a végrehajtási aktusok és a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok e 
határidő előtt történő elfogadásához 
szükséges eszközöket.

aktusok és a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok e határidő előtt történő 
elfogadásához szükséges eszközöket.

Or. en

Módosítás 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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) Ez a rendelet a belső piac megfelelő 
működése érdekében az elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó bizonyos
elektronikus hitelesítésre vagy azonosításra 
és megbízható elektronikus 
szolgáltatásokra irányadó szabályokat írja 
elő.

Or. en

Módosítás 96
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.

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

Or. en
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Indokolás

Az „elektronikus” szó feleslegesnek tűnik.

Módosítás 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendelet megállapítja azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a tagállamok 
elismerik és elfogadják a természetes és 
jogi személyek más tagállamok bejelentett 
elektronikus azonosítási rendszerének 
hatálya alá tartozó elektronikus azonosító 
eszközeit.

(2) A rendelet megállapítja azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a tagállamok 
elismerik és elfogadják a természetes és 
jogi személyek más tagállamok bejelentett 
elektronikus hitelesítési vagy azonosítási 
rendszerének hatálya alá tartozó 
elektronikus hitelesítő vagy azonosító 
eszközeit.

Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 98
Amelia Andersdotter

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 bizonyos
elektronikus aláírások, kapcsolódó 
megbízható szolgáltatások és a hálózati 
szolgáltatások bizonyos szempontjai 
hitelesítésének jogi keretét.

Or. en
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Módosítás 99
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 weboldalakat illetően már léteznek általánosan elfogadott és az ügyfelek által elismert 
ágazati szabványok. Nem egyértelmű ezért, hogy a minősített weboldal-tanúsítványok 
hozzáadott értéket képviselnek-e. Továbbá az internet természeténél fogva globális, és a 
felhasználók olyan weboldalakkal szembesülnének, amelyek az európai szabályozás hatálya 
alá tartoznak, illetve olyanokkal is, amelyek nem, ami zavart és bizonytalanságot keltene, nem 
utolsósorban azért, mert a „nem minősített” weboldalak önmagukban véve nem lennének 
kevésbé biztonságosak.

Módosítás 100
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

Egyértelművé kell tenni, hogy a nem minősített szolgáltatások szabad forgalma is biztosított.
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Módosítás 101
Jürgen Creutzmann

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 
elismert, a tagállamok által vagy nevében 
kibocsátott elektronikus azonosításra és az 
Unió területén letelepedett megbízható 
szolgáltatókra vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Elvben a magánszektorbeli rendszereknek is bejelenthetőnek kell lenniük, ha azokat valamely 
tagállam elismerte.

Módosítás 102
Pilar del Castillo Vera

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 a 6. 
cikkben meghatározott bejelentési 
feltételekkel összhangban kibocsátott vagy
a tagállamok nevében vagy felelősségi 
körében valamely megbízható szolgáltató 
által kibocsátott elektronikus azonosításra 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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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, 
nevében vagy felelősségi körében 
biztosított elektronikus hitelesítésre és
azonosításra és a kapcsolódó megbízható 
szolgáltatókra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 104
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 az olyan
megbízható elektronikus szolgáltatások
biztosítására, amelyeket a felek zárt 
csoportján belül csak belső célokra 
biztosítanak. Az ilyen megbízható 
szolgáltatások hitelességét megtámadni 
kívánó harmadik fél ezt kizárólag azon az 
alapon, hogy a megbízható szolgáltatás 
nem felelt meg e rendelet 
követelményeinek, nem teheti meg.

Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás nem volt egyértelmű, és annak alapján vélelmezni lehetett volna, 
hogy a magánjog lehetőséget biztosít a rendelet alkalmazásának mellőzésére. Ehelyett 
egyértelművé kell tenni, hogy az érintett szolgáltatásokat nem a nyilvánosság számára 
biztosítják, hanem korlátozott körben, meghatározott feleknek.

Módosítás 105
Pilar del Castillo Vera
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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 az Unióban letelepedett 
vagy az Unióban szolgáltatást nyújtó 
minősített és nem minősített megbízható 
szolgáltatókra egyaránt alkalmazandó. A 
rendelet nem vonatkozik a megbízható 
elektronikus szolgáltatásoknak a magánjog 
alapján kötött önkéntes megállapodásokon 
alapuló biztosítására, amely nem 
kapcsolódik közszolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez.

Or. en

Módosítás 106
Sajjad Karim

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az „önkéntes megállapodás” szavak zavart keltenek, mivel ez a fogalom jogi értelemben sok 
tagállamban nem létezik. A rendelet hatályának a lehető legtágabbnak kell lennie – ez a 
szöveg kiskapura adhat lehetőséget, amelynek révén az érintett felek bármilyen szerződést 
„önkéntes megállapodásként” határozhatnak meg. A módosítás összhangban van az 
elektronikus aláírásról szóló hatályos irányelvvel (1999/93/EK).

Módosítás 107
Lambert van Nistelrooij
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti szuverenitásuk 
sérelme nélkül biztosítják, hogy a nemzeti 
vagy uniós jog által előírt formátumok a 
köz- és magánjogi követelmények alapján 
nem veszélyeztetik a megbízható 
elektronikus szolgáltatások jogi 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „elektronikus azonosítás”: a természetes 
vagy jogi személyt egyértelműen 
azonosító, elektronikus formátumú 
azonosító adatokat felhasználó 
elektronikus hitelesítés folyamata, ahol:

a) a szolgáltatást igénybe vevő fél az 
azonosító adatokat csak meghatározott 
feltételek teljesülése esetén használhatja a 
személy azonosítására (feltételes 
elektronikus azonosítás), vagy
b) a szolgáltatást igénybe vevő fél az 
azonosító adatokat felhasználhatja a 
személy azonosítására (feltétel nélküli 
elektronikus azonosítás);

Or. en

Módosítás 109
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E javaslatba is be kell építeni az adatminimalizálás elvét. Miközben egyes szolgáltatásokhoz 
egyértelmű azonosítás szükséges, másokhoz nem feltétlenül van szükség az összes adat 
továbbítására. Gyakorlati példa lehet erre az életkor egyszerű ellenőrzése, amihez a többi 
személyes adatra nincs szükség.

Módosítás 110
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 111
Amelia Andersdotter

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



PE510.784v01-00 40/174 AM\936276HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „tranzakció”: a személy és a 
szolgáltatást igénybe vevő fél közötti 
munkamenet vagy érintkezés;

Or. en

Indokolás

A tranzakció fogalommeghatározása a későbbi fogalommeghatározások szükséges 
előfeltétele. Egy munkamenetre való korlátozás kizárja például a hosszabban tartó 
szerződéses kapcsolatot, amely a felek között több érintkezéssel jár. Ez utóbbi kapcsolatnak 
minősül, és ezt a lenti környezetspecifikus elektronikus hitelesítés öleli fel. A munkamenet 
inkább egy személy meghatározott feladatra fordított figyelmét jelenti, pl. egy adott weboldal 
felkeresését.

Módosítás 112
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „összekapcsolhatatlan elektronikus 
hitelesítés”: egy természetes vagy jogi 
személy jellemzőire vonatkozó, 
elektronikus formátumú adatok 
felhasználásának folyamata, amennyiben 
a megadott jellemzők és a pótlólagosan 
rendelkezésre álló információk nem teszik 
lehetővé a tranzakciónak valamely 
személlyel vagy bármilyen másik 
tranzakcióval való összekapcsolását;

Or. en

Indokolás

Sok felhasználás esetében nem szükséges, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsenek valamely 
személlyel, általában az adatvédelmi megfontolások alapján, illetve különösen az 
adatminimalizálás elve alapján pedig ez nemkívánatos, sőt, akár jogszabályt is sérthet (a 
95/46/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja). Egy online szolgáltatáshoz 
például adott esetben tudni kell, hogy az ügyfél 18 év feletti-e, nem szükséges viszont tudni a 
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nevét, a címét és a pontos születési dátumát ahhoz, hogy meggyőződjenek arról, hogy az 
ügyfél hozzáférhet-e valamely meghatározott szolgáltatáshoz vagy megrendelhet-e bizonyos 
árukat. Ebben az esetben elegendő a szükséges személyi jellemzők anonim ellenőrzése, ami 
lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy névtelen maradjon.

Módosítás 113
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. „környezetspecifikus elektronikus 
hitelesítés”: egy természetes vagy jogi 
személy egyéni jellemzőire vonatkozó, 
elektronikus formátumú adatok 
felhasználásának folyamata, amennyiben 
a megadott jellemzők lehetővé teszik 
annak ellenőrzését, hogy ugyanaz a 
személy ugyanabban a környezetben 
korábbi tranzakció kapcsán végzett-e már 
elektronikus hitelesítést;

Or. en

Indokolás

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for a 
secure re-recognition should be used. Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Módosítás 114
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „elektronikus azonosító eszköz”: olyan 
hardver- vagy szoftveregység, amely az 
e cikk 1. pontjában említett adatokat 
tartalmazza, és amelyet az 5. cikkben 
említett módon online szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésre használnak;

2. „elektronikus hitelesítő eszköz”: olyan 
hardver- vagy szoftveregység, amely az 
e cikk 1a. pontjában említett adatokat 
tartalmazza, és amelyet az 5. cikkben 
említett módon online szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésre használnak;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Ez egy következményi módosítás, amely a hitelesítés mint az általánosabb folyamat
fogalmának bevezetéséből adódik, szemben az azonosítással, amely ennek az azonosító 
adatokkal végzett speciális formája.

Módosítás 115
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „elektronikus azonosítási rendszer”: 
elektronikus azonosításra alkalmas 
rendszer, amelynek keretében e cikk 
1. pontjában említett személyek számára 
elektronikus azonosító eszközöket 
bocsátanak ki;

3. „elektronikus hitelesítési rendszer”: 
elektronikus hitelesítésre alkalmas 
rendszer, amelynek keretében e cikk 
1. pontjában említett személyek számára 
elektronikus hitelesítő eszközöket 
bocsátanak ki;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en
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Indokolás

Ez egy következményi módosítás, amely a hitelesítés mint az általánosabb folyamat 
fogalmának bevezetéséből adódik, szemben az azonosítással, amely ennek az azonosító 
adatokkal végzett speciális formája.

Módosítás 116
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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;

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

Or. en

Indokolás

A tudományban és a szakirodalomban az elektronikus hitelesítés és az azonosítás közötti 
különbségtétel céljából bevett terminológiát megtartva (lásd fent a 3. cikk 1a., 1b. és 1c. 
pontját), a megadott jellemzők érvényességének ellenőrzésére irányuló fenti folyamat a 
hitelesítéstől (authentification) eltérő terminológiát igényel. A 6. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában található megfogalmazásnak megfelelően az elektronikus validálás (validation) 
kifejezésre esett a választás.

Módosítás 117
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „azonosító adatok”: jellemzők 
bármilyen készlete, amelynek ismerete 
meghatároz egy bizonyos fizikai személyt, 
pl. a név és a lakcím, vagy a név és a 
születési időpont kombinációja, vagy 
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bármilyen más, ehhez elvezető 
információ, pl. egy útlevélszám vagy 
egyedi személyi szám;

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás funkcionális módon írja le az azonosító adatokat. A jellemzők 
mindenre kiterjedő felsorolását szándékosan elkerüli a módosítás, mivel a tagállamok a 
világos és félreérthetetlen azonosításhoz más-más jellemzőket tarthatnak kötelezőnek.

Módosítás 118
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. „kibocsátó”: az a jogalany, amely egy 
elektronikus azonosító eszköz jogosult 
számára történő kibocsátásával megerősíti 
valamely személy egy vagy több 
jellemzőjének érvényességét;

Or. en

Indokolás

Szükséges fogalommeghatározás, hogy az adatvédelmi követelményeket közvetlenül a 
kibocsátóknak lehessen címezni; lásd alább a 4a. cikket.

Módosítás 119
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. „hitelesítési szolgálat”: a bejelentő 
tagállam által a 6. cikk (1) bekezdése d) 
pontjának megfelelően biztosított 
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hitelesítési lehetőségért felelős jogalany;

Or. en

Indokolás

Szükséges fogalommeghatározás, hogy az adatvédelmi követelményeket a hitelesítési 
szolgálatoknak lehessen címezni; lásd alább a 4a. cikket.

Módosítás 120
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d. „jogosult”: az a természetes vagy jogi 
személy, akinek elektronikus hitelesítő 
eszközt bocsátanak ki;

Or. en

Indokolás

Hiányzó fogalommeghatározás.

Módosítás 121
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4e. „szolgáltatást igénybe vevő fél”: 
természetes vagy jogi személy, aki 
számára az elektronikus hitelesítő eszköz 
jogosultja jellemzőket igazol;

Or. en
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Indokolás

A tervezet már az 1. cikk d) pontjában említi a szolgáltatást igénybe vevő feleket, megfelelő 
fogalommeghatározás nélkül.

Módosítás 122
Lambert van Nistelrooij

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) nincs mód arra, hogy az aláíró 
félreértse az aláírási tranzakciót, és 
akaratlanul feltárja aláírási hozzáférését 
bármilyen harmadik félnek; és

Or. en

Módosítás 123
Jean-Pierre Audy

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 
adatok felhasználásával hozzák létre, 
amelyeket az aláíró nagy biztonsággal 
használhat; és

Or. fr

Indokolás

A rendelkezés rugalmasabbá tétele érdekében szükségesnek tűnik a mondat „kizárólag […]
ellenőrzése alatt állnak” részének törlése, ezzel biztosítva, hogy az aláíró aláírási jogát 
meghatalmazott képviselőre ruházhassa.

Módosítás 124
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 125
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

10. „tanúsítvány”: olyan elektronikus 
igazolás, amely az aláírást hitelesítő 
adatokat egy természetes személyhez, vagy 
az elektronikus bélyegzőt hitelesítő 
adatokat egy jogi személyhez kapcsolja, és 
igazolja az érintett személy adatait;

Or. fr

Indokolás

Pusztán szerkesztési jellegű módosítás.

Módosítás 126
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 127
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A weboldal-hitelesítésnek kívül kell esnie e rendelet hatályán. A felsorolás pedig nem lehet 
összesítő jellegű.

Módosítás 128
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 129
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „megbízható szolgáltató”: egy vagy 
több megbízható szolgáltatást nyújtó 
természetes vagy jogi személy;

14. „megbízható szolgáltató”: egy vagy 
több e rendeletben meghatározott
megbízható szolgáltatást nyújtó 
természetes vagy jogi személy; 

Or. en
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Indokolás

Megszünteti a kétértelműséget – például a pénzügyi szektorbeli – megbízható 
szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Módosítás 130
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „minősített megbízható 
szolgáltató”: olyan megbízható 
szolgáltató, amely megfelel az e 
rendeletben foglalt követelményeknek;

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 131
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszköz”: olyan, 
elektronikus aláírás létrehozására 
alkalmas eszköz, amely megfelel a 
II. mellékletben megállapított 
követelményeknek;

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
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el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 132
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „fokozott biztonságú elektronikus 
bélyegző”: olyan elektronikus bélyegző, 
amely megfelel az alábbi 
követelményeknek:

törölve

a) kizárólag a bélyegző létrehozójához 
kötött;
b) alkalmas a bélyegző létrehozójának 
azonosítására;
c) olyan, elektronikus bélyegzőt létrehozó 
adatok felhasználásával hozzák létre, 
amelyeket a bélyegző létrehozója nagy 
biztonsággal, saját ellenőrzése alatt 
elektronikus bélyegző létrehozására 
használhat; és
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az 
adatokhoz, amelyekre vonatkozik, hogy az 
adatok minden későbbi változása nyomon 
követhető;

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság azért vette fel az elektronikus bélyegzőt ebbe a 
rendeletbe, hogy a jogi személyek számára jogilag létrehozzon egy olyan hitelesítési típust, 
amely még nem létezik. A kérdés az, hogy létezik-e már olyan műszaki megoldás, amely 
magától fejlődhet, és hogy ebben az időpontban szükséges-e az erre vonatkozó műszaki 
követelmények jogi meghatározása.
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Módosítás 133
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 134
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. „elektronikus bélyegző hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítvány”: olyan 
igazolás, amelyet elektronikus bélyegző 
hitelesítésére használnak; amelyet 
minősített megbízható szolgáltató bocsát 
ki; és amely megfelel a III. mellékletben 
megállapított követelményeknek;

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)
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Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 135
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „minősített elektronikus 
időbélyegző”: olyan elektronikus 
időbélyegző, amely megfelel a 33. cikkben 
megállapított követelményeknek;

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 136
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. „minősített elektronikus kézbesítési 
szolgáltatás”: olyan elektronikus 
kézbesítési szolgáltatás, amely megfelel a 
36. cikkben megállapított 
követelményeknek;

törölve

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)
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Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 137
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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 
szolgáltató bocsát ki; és amely megfelel a 
IV. mellékletben megállapított 
követelményeknek;

törölve

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy a minősített weboldal-hitelesítés hozzáadott értéket képvisel-e.

Módosítás 138
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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 
szolgáltató bocsát ki; és amely megfelel a 
IV. mellékletben megállapított 

törölve
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követelményeknek;
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 139
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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 
szolgáltató bocsát ki; és amely megfelel a 
IV. mellékletben megállapított 
követelményeknek;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. ro

Módosítás 140
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Adatfeldolgozás és adatvédelem

(1) A személyes adatok feldolgozása során 
a megbízható szolgáltatók, a kibocsátók, a 
hitelesítési szolgálatok, a szolgáltatást 
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igénybe vevő felek és a felügyeleti szervek 
a 95/46/EK irányelvvel összhangban 
biztosítják a tisztességes és törvényes 
adatfeldolgozást.
(2) A megbízható szolgáltatók, a 
kibocsátók és a hitelesítési szolgálatok a
95/46/EK irányelvvel összhangban végzik 
el az adatok feldolgozását. Ezt az 
adatfeldolgozást szigorúan az elektronikus 
azonosító vagy tanúsítvány 
kibocsátásához és karbantartásához, az 
elektronikus hitelesítés ellenőrzéséhez
vagy a megbízható szolgáltatások 
biztosításához minimálisan szükséges 
adatokra kell korlátozni.
(3) A megbízható szolgáltatók, a 
kibocsátók és a hitelesítési szolgálatok
szavatolják azon személy adatainak 
bizalmas kezelését és sértetlenségét, aki
részére elektronikus azonosítót 
bocsátanak ki, vagy akinek szolgáltatást 
nyújtanak.
(4) A nemzeti jogszabályok által az 
álneveknek tulajdonított joghatások 
sérelme nélkül, a tagállamok nem 
gátolják meg, hogy a kibocsátók az 
elektronikus hitelesítő eszközben álnevet 
tüntessenek fel a jogosult neve helyett 
vagy mellett, vagy hogy a megbízható 
szolgáltatók az elektronikus aláírások 
tanúsítványaiban álnevet tüntessenek fel 
az aláíró neve helyett.
(5) A hitelesítési szolgálatok nem 
gyűjthetnek vagy őrizhetnek meg adatokat 
a hitelesítési folyamathoz szükséges 
mértéken túlmenően. A hitelesítési 
szolgálatok nem alkothatnak profilt az 
aláírókról, a szolgáltatást igénybe vevő 
felekről és semmilyen más ügyfélről. A 
naplók a csalás és a biztonsági 
behatolások felderítése céljából 
megőrizhetők, de csak legfeljebb 90 napig.

Or. en
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Indokolás

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Módosítás 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kölcsönös elismerés és elfogadás Kölcsönös elismerés

Or. en

Módosítás 142
Amelia Andersdotter

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 

(1) Ha a nemzeti jogszabályok vagy a 
közigazgatási gyakorlat értelmében egy 
szolgáltatás online elérését elektronikus 
hitelesítő eszközt alkalmazó elektronikus 
hitelesítéshez kötik, a valamely másik 
tagállamban kibocsátott, azonos vagy 
magasabb megbízhatósági szintű 
bejelentett elektronikus hitelesítő eszközt a 
nemzeti jogszabályok vagy a közigazgatási 
gyakorlat értelmében elismerik valamely 
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elismerni és el kell fogadni az ilyen 
szolgáltatáshoz való hozzáférés céljából.

azonos szektorba tartozó szolgáltatáshoz 
való online hozzáférés céljából. Ezenfelül 
a 7. cikkben említett eljárás alapján a 
Bizottság által közzétett listában szereplő 
rendszerek egyikének keretében egy másik 
tagállamban kibocsátott bármely 
elektronikus hitelesítő eszközt el kell 
elismerni és el kell fogadni az ilyen 
szolgáltatáshoz való hozzáférés céljából.

(2) A tagállamok a bejelentett 
elektronikus hitelesítő eszközök 
elismerését és elfogadását meghatározott 
szektorra vagy szektorokra korlátozhatják.
(3) A tagállamok az elektronikus hitelesítő 
eszközök elismerését vagy elfogadását a 
biztonság sérülése esetén visszavonhatják, 
beleértve a tanúsítványok csalóknak való 
kibocsátását vagy a mechanizmusban 
rejlő műszaki gyenge pontokat is.

Or. en

Indokolás

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Módosítás 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha az uniós vagy a nemzeti jogszabályok 
vagy a közigazgatási gyakorlat értelmében 
egy szolgáltatás online elérését valamely 
tagállamban vagy az Unió intézményében
elektronikus azonosító eszközt és 
hitelesítést alkalmazó elektronikus 
azonosításhoz kötik, a 7. cikk alapján a 
Bizottság által közzétett listában szereplő 
rendszerek egyikének keretében a másik 
tagállamban vagy az uniós intézmény által
kibocsátott elektronikus azonosító eszközt 
az első tagállamban vagy az uniós 
intézmény részéről legkésőbb a szóban 
forgó rendszert is tartalmazó lista 
közzétételét követően hat hónappal el kell 
ismerni az ilyen szolgáltatáshoz való 
hozzáférés céljából.

Or. en

Módosítás 144
Sajjad Karim

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 
közszolgáltatás online elérését valamely 
tagállamban 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 
ismerni az első tagállamban az ilyen 
szolgáltatáshoz való online hozzáférés 
céljából, azzal a feltétellel, hogy a szóban 
forgó elektronikus azonosító eszközök az 
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első tagállamban az adott szolgáltatáshoz 
való online hozzáférés céljából előírt,
azonossággal kapcsolatos biztonsági 
szinttel megegyező vagy annál magasabb 
biztonsági szintnek felelnek meg.

Or. en

Módosítás 145
Jürgen Creutzmann

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 
bejelentett, valamely másik tagállamban 
kibocsátott, azonos vagy magasabb 
biztonsági szintű elektronikus azonosító 
eszközt a bejelentett rendszerek listájának 
Bizottság általi közzétételét követően 6
hónappal el kell ismerni az ilyen 
szolgáltatáshoz való online hozzáférés 
céljából.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítást tartalmaz, valamint törli az „el kell fogadni” kitételt, mivel nem 
világos, hogy jogilag mi a különbség az elfogadás és az elismerés között, és hogy ez 
egyáltalán szükséges-e. A tagállamok számára továbbá időkeretet kell megszabni, amelyen 
belül meg kell tenniük a szükséges lépéseket más azonosítási rendszerek elismerése 
érdekében, azok bejelentését és későbbi közzétételét követően. A színvonalromlást 
eredményező versengés elkerülése érdekében a biztonsági szinteknek azonosnak vagy 
magasabbnak kell lenniük.
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Módosítás 146
Pilar del Castillo Vera

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 eléréséhez elektronikus 
azonosító eszközt és hitelesítést alkalmazó 
elektronikus azonosítás áll rendelkezésre, 
a 7. cikkben említett, technológiai 
semlegességen alapuló koordinációt célzó 
eljárás alapján a Bizottság által közzétett 
listában szereplő rendszerek egyikének 
keretében egy másik tagállamban 
kibocsátott, a szolgáltatáshoz való 
hozzáféréshez előírt biztonsági szinttel 
azonos vagy annál magasabb biztonsági 
szinttel rendelkező bármely elektronikus 
azonosító eszközt el kell elismerni és el 
kell fogadni az ilyen szolgáltatáshoz való 
hozzáférés céljából.

Or. en

Módosítás 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés csak bizonyos határokon 
átívelő közszolgáltatásokra vonatkozik. A 
Bizottság e határokon átívelő 
szolgáltatások meghatározása érdekében 
végrehajtási aktus útján egy listát készít. 
Ezt a végrehajtási aktust a 39. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 148
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés csak bizonyos határokon 
átívelő közszolgáltatásokra vonatkozik. A 
Bizottság e határokon átívelő 
szolgáltatások meghatározása érdekében 
végrehajtási aktus útján egy listát készít. 
Ez a végrehajtási aktus a 8. cikk döntéseit 
fogja követni, és azt a 39. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a második albekezdésben 
említett listán kívül eső online 
szolgáltatások tekintetében nemzeti joguk 
alapján fenntarthatják és használhatják 
saját azonosítási rendszereiket.

Or. en

Módosítás 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 c albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a nemzeti jog alapján 
önkéntesen elektronikus azonosítási 
rendszereket biztosíthatnak másik 
tagállamok polgárainak.

Or. en

Módosítás 151
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus azonosítási rendszerek 
bejelentésének feltételei

Az elektronikus hitelesítési vagy 
azonosítási rendszerek bejelentésének 
feltételei

Or. en

Módosítás 152
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikk értelmében az elektronikus 
azonosítási rendszerek bejelenthetők, 
amennyiben az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

(1) A 7. cikk értelmében az elektronikus 
hitelesítési vagy azonosítási rendszerek 
bejelenthetők, amennyiben az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 153
Sajjad Karim
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 7. cikk értelmében az elektronikus 
azonosítási rendszerek bejelenthetők, 
amennyiben az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 154
Jürgen Creutzmann

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 elismeri, bocsátja ki, 
illetve annak nevében bocsátják ki;

Or. en

Indokolás

A magánszektorbeli rendszernek elvileg bejelenthetőnek kell lennie, ha azt valamely tagállam 
elismeri.

Módosítás 155
Sajjad Karim

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
kibocsátják:
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Or. en

Módosítás 156
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Módosítás 157
Sajjad Karim

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:

i. a bejelentő tagállam bocsátja ki,

ii. a bejelentő tagállam megbízása alapján 
bocsátják ki, vagy
iii. a bejelentő tagállamtól függetlenül 
bocsátják ki, és azt az érintett tagállam 
elismeri;

Or. en

Módosítás 158
Pilar del Castillo Vera
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az elektronikus azonosító eszközt a 
bejelentő tagállamban a jog hivatalos 
okmányként és nemzeti azonosítóként 
határozza meg;

Or. en

Módosítás 159
Sajjad Karim

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 a 
szóban forgó rendszer keretében a 
bejelentő tagállamban legalább egy, 
közszektorba tartozó szerv által nyújtott, 
elektronikus azonosítást előíró 
szolgáltatáshoz való hozzáféréshez 
használható;

Or. en

Módosítás 160
Amelia Andersdotter

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 hitelesítő vagy azonosító 
eszköz legalább a bejelentő tagállamban 
elektronikus azonosítást előíró 
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használható;
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Or. en

Módosítás 161
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az elektronikus azonosítási rendszer 
megfelel a 8. cikk szerinti 
interoperabilitási modell 
követelményeinek,

Or. en

Módosítás 162
Sajjad Karim

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 az elektronikus 
azonosító eszköz szóban forgó rendszer 
keretében történő kibocsátásának 
időpontjában a kérdéses, azonossággal 
kapcsolatos biztonsági szinthez mérten 
kellően magas szinten hozzárendeljék a 
3. cikk 1. pontjában említett természetes 
vagy jogi személyhez;

Or. en

Módosítás 163
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont
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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 
létezzen egy mechanizmus annak 
megállapításához, hogy a hitelesítő adatok 
egyértelműen igazolják a 3. cikk 
1. pontjában említett természetes vagy jogi 
személy kívánt okmányait;

Or. en

Módosítás 164
Jürgen Creutzmann

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 vagy
egyértelműen, vagy a meghatározott 
célhoz szükséges mértékben
hozzárendeljék a 3. cikk 1. pontjában 
említett természetes vagy jogi személyhez;

Or. en

Indokolás

E javaslatba is be kell építeni az adatminimalizálás elvét. Miközben egyes szolgáltatásokhoz 
egyértelmű azonosítás szükséges, más szolgáltatásokhoz nem feltétlenül van szükség az összes 
adat továbbítására. Gyakorlati példa lehet erre az életkor egyszerű ellenőrzése, amihez a 
többi személyes adatra nincs szükség.

Módosítás 165
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szóban forgó rendszer keretében az 
elektronikus azonosító eszközt kibocsátó 
fél biztosítja, hogy a c) pontban említett 
személyazonosító adatokat az elektronikus 
azonosító eszköz kibocsátásakor a 
kérdéses, azonossággal kapcsolatos 
biztonsági szinthez mérten kellően magas 
szinten hozzárendeljék az elektronikus 
azonosító eszközhöz;

Or. en

Módosítás 166
Amelia Andersdotter

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 ingyenes 
hozzáférést biztosít valamilyen online 
hitelesítési lehetőséghez. A bejelentő 
tagállam biztosítja a végpontok közötti 
hitelesítési szolgáltatások online 
hozzáférhetőségét, amelyeket a 
szolgáltatást igénybe vevő felek nyílt 
szabványok alapján használhatnak, hogy 
ellenőrizzék az elektronikus formában 
kapott személyes hitelesítő adatokat és 
személyazonosító adatokat. A tagállamok 
erőfeszítéseket tesznek az össze nem
kapcsolható elektronikus hitelesítés 
lehetővé tétele érdekében. Ehhez a 
tagállamoknak vagy online hitelesítési 
lehetőséget kell biztosítaniuk, vagy egyéb 
módon biztosítaniuk kell a szolgáltatást 
igénybe vevő felek számára az összes 
szükséges leírást és referenciaként 
szolgáló megvalósítást, hogy arányos 
erőfeszítéssel ellenőrizhessék az 
elektronikus hitelesítéseket és az 
elektronikus azonosítókat. 
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Ha valamely tagállam tudomására jut, 
hogy a bejelentett azonosítási rendszert 
vagy a hitelesítési lehetőséget megsértik, 
vagy részben veszélyeztetik, akkor 
függetlenül attól, hogy az adott rendszert 
vagy lehetőséget saját felelőssége alatt 
vagy valamely másik tagállam felelőssége 
alatt működteti, a 7. cikk alapján azonnal 
értesíti a biztonsági problémáról a 
Bizottságot és az összes többi tagállamot.
A tagállamoknak fel kell függeszteniük 
vagy vissza kell vonniuk a bejelentett 
azonosítási rendszer vagy hitelesítési 
lehetőség, vagy azok veszélyeztetett 
részének igénybevételét; a többi érintett 
felet a 15. cikk (2) bekezdésében 
megállapított kötelezettségekkel 
összhangban értesítik.

Or. en

Indokolás

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Módosítás 167
Sajjad Karim
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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 
ingyenes hozzáférést biztosít valamilyen 
online hitelesítési lehetőséghez annak 
érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe 
vevő, az adott tagállam területén kívül 
letelepedett felek közül bárki hitelesíthesse 
az elektronikus formában kapott 
személyazonosító adatokat. Ezt a 
hitelesítést a közszektorbeli szerv által 
nyújtott szolgáltatáshoz való online 
hozzáféréskor ingyenesen biztosítják. A 
tagállamok semmilyen különleges műszaki 
előírást nem tehetnek indokolatlanul
kötelezővé a határaikon kívül letelepedett 
és ilyen hitelesítést végrehajtani kívánó 
igénybe vevő felek számára.

Or. en

Módosítás 168
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 

d) a bejelentő tagállam mindenkor – és a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
esetében ingyenesen – hozzáférést biztosít 
valamilyen online hitelesítési lehetőséghez 
annak érdekében, hogy az adott tagállam 
területén kívüli szolgáltatást igénybe vevő 
felek közül bárki hitelesíthesse az 
elektronikus formában kapott 
személyazonosító adatokat. A tagállamok 
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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;

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

Indokolás

Míg a közszolgáltatásoknak ingyenesnek kell lenniük, semmi sem akadályozza meg a feleket 
abban, hogy a pusztán magánjellegű tranzakciók tekintetében díjban állapodjanak meg. 
Miközben e rendelet vezérelvének az interoperabilitásnak kell lennie, a tagállamok számára 
továbbra is meg kell engedni, hogy bizonyos műszaki előírásokat szabjanak meg, ha ezek 
alapvetőek rendszereik szempontjából, és különösen, ha ezek kulcsfontosságú biztonsági 
szempontokat érintenek.

Módosítás 169
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a bejelentő tagállam biztosítja a 
hitelesítés online rendelkezésre állását, 
hogy az adott tagállam területén kívül 
letelepedett, szolgáltatást igénybe vevő fél 
ellenőrizni tudja az elektronikus 
formában kapott személyazonosító 
adatokat. Ezt a hitelesítést a 
közszektorbeli szerv által nyújtott 
szolgáltatáshoz való online hozzáféréskor 
ingyenesen biztosítják. A tagállamok 
semmilyen különleges műszaki előírást 
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nem tehetnek indokolatlanul kötelezővé az 
ilyen hitelesítést végrehajtani kívánó 
igénybe vevő felek számára;

Or. en

Módosítás 170
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hitelesítési szolgálatoknak a jogosult 
választása szerint a jogosult által 
kiválasztott jellemzők aláírt vagy 
lebélyegzett bizonyítékát kell biztosítaniuk.
Anonim hitelesítés esetén a biztosított 
bizonyíték nem lehet összekapcsolható a 
jogosulttal, sem bármely más 
rendelkezésre bocsátott bizonyítékkal vagy 
személyes jellemzőkkel.
A környezetspecifikus elektronikus 
hitelesítés esetében az 
összekapcsolhatóság csak a meghatározott 
környezetben megengedhető;

Or. en

Indokolás

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
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privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Módosítás 171
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a d) pontban említett hitelesítési 
szolgálat tiszteletben tartja az 
adatminimalizálás elvét, és csak a 
hitelesítés elvégzése céljából gyűjthet vagy 
őrizhet meg adatokat. A hitelesítési 
szolgálat nem alkothat profilt az 
aláírókról, a szolgáltatást igénybe vevő 
felekről és semmilyen más ügyfélről;

Or. en

Módosítás 172
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 a 
következőket:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 173
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. az elektronikus hitelesítő eszközhöz 
szolgáltatott adatok egyértelműen 
igazolják egyetlen természetes vagy jogi 
személy jellemzőit; és

Or. en

Módosítás 174
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hozzárendelésnek nem kell szükségszerűen minden esetben egyértelműnek lennie. Lásd a 
korábbi módosításokat.

Módosítás 175
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A bejelentő tagállamok a valamely 
harmadik országban letelepedett 
hitelesítésszolgáltató által biztosított 
elektronikus azonosító rendszert csak 
akkor jelenthetik be, ha a szóban forgó 
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szolgáltató teljesíti az ezen irányelvben 
megállapított összes követelményt.

Or. en

Módosítás 176
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus azonosítási rendszert 
bejelentő tagállamoknak a következő 
információkat valamint azok későbbi 
változásait indokolatlan késedelem nélkül 
el kell juttatniuk a Bizottsághoz:

(1) Az elektronikus hitelesítési vagy 
azonosítási rendszert bejelentő 
tagállamoknak a következő információkat 
valamint azok későbbi változásait 
indokolatlan késedelem nélkül el kell 
juttatniuk a Bizottsághoz:

Or. en

Módosítás 177
Sajjad Karim

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 annak az 
azonossággal kapcsolatos biztonsági 
szintjeit is;

Or. en

Módosítás 178
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont
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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 179
Amelia Andersdotter

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 hitelesítési 
vagy azonosítási rendszer leírása;

Or. en

Módosítás 180
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerért felelős hatóságok;

b) a bejelentett elektronikus hitelesítési 
vagy azonosítási rendszerért felelős 
hatóságok;

Or. en

Módosítás 181
Sajjad Karim

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

b) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerért felelős hatóságok;

b) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerért felelős hatóság vagy
hatóságok;

Or. en

Módosítás 182
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) tájékoztatás a személyazonosító adatok 
ellenőrzésének irányítását végző 
jogalany(ok)ról;

Or. en

Módosítás 183
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) tájékoztatás a megfelelő jellemzők
nyilvántartásba vételének irányítását végző 
személy(ek)ről;

Or. en

Módosítás 184
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 
jogalany(ok)ról;

Or. en

Indokolás

Az adatminimalizálás elvének beépítését szolgáló következményes változtatás. Emellett 
pontosítás is, mivel ebben az összefüggésben inkább a jogalany, mintsem a tényleges személy 
tűnik lényegesnek.

Módosítás 185
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak leírása, hogy a 8. cikkben 
említett interoperabilitási keret 
követelményeit hogyan teljesítik;

Or. en

Módosítás 186
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 a szolgáltatást 
igénybe vevő felekre vonatkozóan
megszabott bármilyen műszaki 
követelmény leírása;

Or. en
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Módosítás 187
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelesítési lehetőség leírása; d) a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett hitelesítési lehetőség leírása;

Or. en

Módosítás 188
Amelia Andersdotter

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 hitelesítési rendszer vagy 
veszélyeztetett részeinek felfüggesztésére 
vagy visszavonására vonatkozó szabályok.

Or. en

Módosítás 189
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az elektronikus azonosítás biztonsági 
ellenőrzési rendszerének ellenőrizhető 
biztosítékai, összhangban a 16. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
követelményekkel.
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Or. en

(Lásd a 8. cikk (2) bekezdéséhez és a 16. cikk (1) bekezdéséhez benyújtott módosításokat.)

Indokolás

Ennek célja annak biztosítása, hogy minden bejelentett rendszer valóban átessen független 
harmadik fél által elvégzett ellenőrzésen. Lásd a 8. cikk (2) bekezdéséhez és a 16. cikk (1) 
bekezdéséhez benyújtott módosításokat is.

Módosítás 190
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, továbbá valamely 
nyilvánosan elérhető weboldalon kihirdeti 
az (1) bekezdés értelmében bejelentett 
elektronikus azonosítási rendszerek listáját 
és az azokkal kapcsolatos 
alapinformációkat.

Or. en

Indokolás

Egy weboldal valószínűleg felhasználóbarátabb lenne.

Módosítás 191
Sajjad Karim

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 a (2) bekezdésben említett lista 
módosításait a bejelentés beérkezése után 
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egy hónapon belül közzéteszi az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

Or. en

Módosítás 192
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 193
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 
azonosítási rendszerek tekintetében a 6. 
cikk szerinti kötelezettségeknek való 
megfelelés elmulasztása által okozott 
minden közvetlen kárért, kivéve, ha 
bizonyítani képes, hogy nem terheli 
gondatlanság.
(2) A tagállam által a 7. cikkben említett 
eljárás alapján elismert és bejelentett 
elektronikus azonosító eszköz kibocsátója 
felelős a következők biztosításának 
elmulasztásáért:
i. a személyazonosító adatok egyértelmű 
hozzárendelése, és
ii. a hitelesítési lehetőség,
kivéve, ha bizonyítani képes, hogy nem 
terheli gondatlanság.

Or. en

Indokolás

Egy olyan fontos kérdést, mint a felelősség, a megbízható szolgáltatásokra vonatkozó rész
mintájára a bejelentési eljárástól elkülönítve kell szabályozni, ahová nem illeszthető be. A 
javasolt cikk a köz- és a magánszektor elektronikus azonosítási rendszereit egyaránt szem 
előtt tartja.
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Módosítás 194
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
(1) A bejelentő tagállam felelős valamely 
természetes vagy nem természetes 
személynek a 6. cikk (1) bekezdése c) és d) 
pontja szerinti kötelezettségeknek való 
megfelelés elmulasztása révén okozott 
minden közvetlen kárért, kivéve, ha 
bizonyítani képes, hogy nem terheli 
gondatlanság.
(2) Az elektronikus azonosító eszközt 
kibocsátó fél felelős a természetes vagy 
nem természetes személyeknek abból 
kifolyólag okozott minden közvetlen 
kárért, hogy nem biztosította az 
azonossággal kapcsolatos biztonsági 
szintek nemzeti rendszereken belüli 
alkalmazásával összhangban a 
következőket:
i. a 6. cikk (1) bekezdésének ca) pontjában 
említett személyazonosító adatok 
hozzárendelése, és
ii. a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett hitelesítés helyes működtetése,
kivéve, ha bizonyítani képes, hogy nem 
terheli gondatlanság.
(3) Az (1) és a (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
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Indokolás

Fontos annak tisztázása, hogy a tagállam/az elektronikus azonosítót kibocsátó fél miért 
felelős. Ez a módosítás azt jelentené, hogy a bejelentő tagállam/az elektronikus azonosító 
eszközt kibocsátó fél felelős, kivéve akkor, ha bizonyítani tudja, hogy nem járt el gondatlanul. 
Ez összhangban áll a 9. cikkben követett megközelítéssel, és a felelősség vonatkozásában 
következetességet biztosít a tagállamok körében.

Módosítás 195
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koordináció Interoperabilitás és koordináció

Or. en

Indokolás

Ennek a cikknek végső soron a rendszerek interoperabilitásával kell foglalkoznia, amihez a 
tagállamok közötti koordináció csak eszköz a cél eléréséhez.

Módosítás 196
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Koordináció Koordináció és interoperabilitás

Or. en

Indokolás

Az interoperabilitási modell a rendelet sikerében kulcsfontosságú szerepet fog játszani. A 
tagállamok közötti további megbeszélésekre van szükség annak eldöntéséhez, hogy ennek mit 
kell magában foglalnia, és hogyan kell működnie.
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Módosítás 197
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1, 1 a (új), 1 b (új), 1 c (új), 1 d (új) és 1 e (új) 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 nemzeti elektronikus azonosítási 
infrastruktúráknak biztosítaniuk kell a 
többi tagállam elektronikus azonosítási 
infrastruktúráival való interoperabilitást. 
A nemzeti elektronikus azonosítási 
rendszerek közötti interoperabilitást egy 
interoperabilitási modellel biztosítják.
(1a) Az interoperabilitási modell magában 
foglalja a műszaki 
minimumkövetelményeket, a közös 
operatív biztonsági szabványokat és az 
azonossággal kapcsolatos biztonsági 
szinteket, valamint azokat a szabványokat, 
amelyekhez viszonyítva a tagállamok 
feltérképezik saját nemzeti rendszerüket, 
tanúsításukat és irányításukat.
(1b) Az interoperabilitási modell:
i. biztosítja a technológiai semlegességet;
ii. elősegíti a beépített adatvédelem elvét;
iii. biztosítja, hogy a személyes adatok 
feldolgozása a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban történjen.
(1c) Az (1), (1a) és (1b) bekezdés 
végrehajtásához az egységes feltételek 
megállapítása érdekében a Bizottság 
[illessze be a dátumot]-ig végrehajtási 
aktusokat fogad el a szabványok, az 
interoperabilitási modellre vonatkozó 
protokollok és az azonossággal 
kapcsolatos biztonsági szintek 
tekintetében.
(1d) A tagállamoknak együtt kell 
működniük a bejelentett elektronikus 
azonosítási rendszer hatálya alá tartozó 
elektronikus azonosító eszközök 
interoperabilitásának biztosítása és a 
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biztonságuk fokozása érdekében.

(1e) A tagállamok közötti együttműködés 
a következőkből áll:
i. az elektronikus azonosítási 
rendszerekkel kapcsolatos információk, 
tapasztalatok és helyes gyakorlatok 
cseréje;
ii. az elektronikus azonosítási rendszerek 
szakértői értékelése;
iii. az elektronikus azonosítási szektorban 
végbemenő lényeges fejlemények 
vizsgálata.

Or. en

Módosítás 198
Amelia Andersdotter

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 biztosítása és a 
biztonságuk fokozása érdekében. Az 
interoperabilitási szabványok a 
kriptográfiai algoritmusokkal, a 
protokollokkal és a főbb irányítási 
szabványokkal együtt nyilvánosak. A 15. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
felelős adatszolgáltatási időszakot 
követően az összes ellenőrzési jelentést 
közzéteszik a biztonság megsértésére 
vonatkozó bejelentésekkel együtt.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság, a felelősség és a felelős adatszolgáltatás garantálja a biztonsági problémák 
gyors orvoslását és a rendszerbe vetett bizalmat.
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Módosítás 199
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok és a Bizottság 
különösen a legnagyobb határokon 
átnyúló jelentőséggel bíró elektronikus 
szolgáltatások interoperabilitását kezeli 
kiemelten, a következők révén:
a) valamely bejelentett rendszerbe tartozó 
elektronikus azonosító eszközökkel 
kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréje;
b) az elektronikus azonosító eszközök 
megbízhatóságára és biztonságára 
vonatkozó legjobb gyakorlatok biztosítása 
és rendszeres aktualizálása;
c) az elektronikus azonosító eszközök 
felhasználása előmozdításának biztosítása 
és rendszeres aktualizálása. 

Or. en

Módosítás 200
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az (1) bekezdésben említett 
tagállamok közötti együttműködés 
elősegítéséhez szükséges módozatokat a 
magas szintű bizalom és a kockázat 
mértékének megfelelő szintű biztonság 
elősegítése céljából. A végrehajtási 
aktusoknak különösen az elektronikus 
azonosítási rendszerekkel kapcsolatos 

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az (1d) és (1e) bekezdésben 
említett tagállamok közötti együttműködés 
elősegítéséhez szükséges módozatokat a 
magas szintű bizalom és a kockázat 
mértékének megfelelő szintű biztonság 
elősegítése céljából.
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információk, tapasztalatok és bevált 
gyakorlatok megosztására, a bejelentett 
elektronikus azonosítási rendszerek 
szakértői értékelésére és az elektronikus 
azonosítási ágazatban bekövetkező 
jelentős fejlemények tagállami illetékes 
hatóságok általi vizsgálatára kell 
kiterjedniük. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 201
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az (1) bekezdésben említett 
tagállamok közötti együttműködés 
elősegítéséhez szükséges módozatokat a 
magas szintű bizalom és a kockázat 
mértékének megfelelő szintű biztonság 
elősegítése céljából. A végrehajtási 
aktusoknak különösen az elektronikus 
azonosítási rendszerekkel kapcsolatos 
információk, tapasztalatok és bevált 
gyakorlatok megosztására, a bejelentett 
elektronikus azonosítási rendszerek 
szakértői értékelésére és az elektronikus 
azonosítási ágazatban bekövetkező jelentős 
fejlemények tagállami illetékes hatóságok 
általi vizsgálatára kell kiterjedniük. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az (1) bekezdésben említett 
tagállamok közötti együttműködés, 
valamint a közzétételi és szakértői 
értékelési mechanizmusok elősegítéséhez 
szükséges módozatokat a magas szintű 
bizalom és a kockázat mértékének 
megfelelő szintű biztonság elősegítése 
céljából. A végrehajtási aktusoknak 
különösen az elektronikus azonosítási 
rendszerekkel kapcsolatos információk, 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztására, a bejelentett elektronikus 
azonosítási rendszerek független harmadik 
fél általi ellenőrzésére és az elektronikus 
azonosítási ágazatban bekövetkező jelentős 
fejlemények tagállami illetékes hatóságok 
általi vizsgálatára kell kiterjedniük. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en
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(Lásd a 7. cikk (1) bekezdésének (új) f) pontját is.)

Indokolás

A „szakértői értékelési” eljárásokat jobban meg kell határozni. A független harmadik fél 
általi ellenőrzés, mint például a megbízható szolgáltatók számára előírt ellenőrzés, 
megbízhatóbb módja az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosításának a bejelentett 
rendszerek ellenőrzése során.

Módosítás 202
Amelia Andersdotter

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen konkrét megfelelési mechanizmusra már nincs szükség, mivel a műszaki követelményeket 
azóta jobban beépítették a rendeletbe.

Módosítás 203
Sajjad Karim

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 

(3) E cikk (1b) és (2) bekezdésében 
említett végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
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eszközök tagállamok közötti 
interoperabilitásának műszaki 
minimumkövetelmények bevezetésével 
történő ösztönzésére vonatkozóan.

kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 204
Jürgen Creutzmann

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 végrehajtási aktusok útján 
szabványokat és technikai 
követelményeket állapít meg az 
elektronikus azonosító eszközök 
tagállamok közötti interoperabilitására és 
biztonságára vonatkozóan. E végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak inkább a szabványokon és technikai követelményeken kell dolgoznia, nem 
pedig a tagállamok közötti koordináció folyamatán.

Módosítás 205
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 

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

Or. en

Indokolás

Ha egy megbízható szolgáltató nem kínál minősített megbízható szolgáltatásokat, akkor nem 
terhelheti további felelősség. A felperesek a kártérítés érdekében még mindig igénybe vehetik 
a polgári jogot.

Módosítás 206
Amelia Andersdotter

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 elmulasztásából eredően 
bármely természetes vagy jogi személynek 
okozott közvetlen károkért, vagy 
amennyiben a szolgáltató működési vagy 
műszaki hiba következtében helytelenül 
bocsát ki egy tanúsítványt vagy más 
hitelesítő okmányt, legyen szó akár arról, 
hogy nem megfelelő személynek ad ki egy 
tanúsítványt vagy okmányt, akár arról, 
hogy egy tanúsítványt vagy okmányt 
helytelen jellemzőkkel bocsát ki.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi hitelesítési rendszer katasztrofális hibái nagyrészt azzal magyarázhatók, hogy a 
hitelesítésszolgáltatók a hitelesítési gyakorlatra vonatkozó nyilatkozataikban minden 
felelősséget kizárnak, és egy színvonalromlást eredményező versengésbe kerülve a lehető 
legolcsóbban működtetik a szolgáltatásokat. Ezt csak a hitelesítésszolgáltatók felelősségének 
visszaállításával lehet orvosolni.
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Módosítás 207
Silvia-Adriana Ţicău

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 elmulasztásából eredően 
bármely természetes vagy jogi személynek 
okozott közvetlen károkért.

Or. ro

Módosítás 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

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

Or. en

Módosítás 209
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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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.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

törölve

Or. en

Módosítás 211
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés alkalmazandó 
értelemszerűen, amennyiben a szolgáltató 
a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
alapján kezeskedett a harmadik országban 
letelepedett minősített megbízható 
szolgáltató e rendelet követelményeinek 
való megfeleléséért, kivéve, ha az Unióban 
letelepedett minősített megbízható 
szolgáltató bizonyítani képes, hogy a 
harmadik országban letelepedett 
minősített megbízható szolgáltatót nem 
terheli gondatlanság.

Or. en

Indokolás

Következményes változtatás, amelyre a 11. cikk kiegészítése miatt van szükség (a harmadik 
országokban letelepedett minősített megbízható szolgáltatók elfogadásának feltételei).

Módosítás 212
Silvia-Adriana Ţicău

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 közvetlen 
károkért.

Or. ro

Módosítás 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megbízható szolgáltatók az alábbi 
feltételekre figyelemmel korlátozásokat 
tüntethetnek fel az általuk nyújtott 
szolgáltatások igénybevétele tekintetében:
a) előre, megfelelően tájékoztatják 
ügyfeleiket e korlátozásokról, és
b) ezek a korlátozások harmadik felek 
számára felismerhetőek.
Amennyiben a megbízható szolgáltatók az 
első albekezdéssel összhangban 
korlátozásokat tüntetnek fel az általuk 
nyújtott szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatban, nem vonhatók felelősségre 
a feltüntetett korlátozásokat meghaladó 
károkért.

Or. en

Módosítás 214
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megbízható szolgáltatásokra és 
különösen a kapcsolódó jogvitákra a 
szolgáltatást igénybe vevő személy 
letelepedési helye szerinti tagállam 
jogszabályai alkalmazandók, feltéve, hogy 
e személy és a megbízható szolgáltató 
egyező akarattal nem tér el annak 
alkalmazásától.

Or. fr
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Módosítás 215
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A felelősségi korlátokat a megbízható 
szolgáltatók vagy a minősített megbízható 
szolgáltatók és a bejelentett azonosítási 
rendszerért felelős hatóságok közötti 
megállapodásoknak kell meghatározniuk.

Or. en

Módosítás 216
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országokból származó 
megbízható szolgáltatók

Harmadik országokból származó minősített
megbízható szolgáltatók

Or. en

Módosítás 217
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 

(1) A harmadik országban letelepedett 
minősített megbízható szolgáltatók által 
nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatásokat és minősített 
tanúsítványokat az Unió területén 
letelepedett minősített megbízható 
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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.

szolgáltatók által nyújtott minősített 
megbízható szolgáltatásként és minősített 
tanúsítványként kell elfogadni, 
amennyiben:

a) a minősített megbízható szolgáltató 
megfelel az e rendeletben megállapított 
követelményeknek, és azt valamely 
tagállamban létrehozott önkéntes 
akkreditációs rendszer keretében 
akkreditálták; vagy
b) valamely, az Unióban letelepedett 
minősített megbízható szolgáltató, amely 
teljesíti e rendeletben megállapított 
követelményeket, kezeskedik e rendelet 
követelményeinek való megfelelésért; vagy
c) 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

Indokolás

Az elektronikus aláírásról szóló irányelv szerint a harmadik országbeli megbízható 
szolgáltató vagy önkéntesen tanúsítványt szerezhet, vagy egy letelepedett szolgáltató 
garanciájára támaszkodhat. Nem világos, hogy a harmadik országbeli szolgáltatások 
ilyenfajta elismerését most miért csak egy nemzetközi megállapodás bonyolult megtárgyalását 
követően kellene lehetővé tenni. A kiegészítések az eredeti irányelv megfelelő cikkeinek 
szövege alapján készültek.

Módosítás 218
Jean-Pierre Audy
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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 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, valamint ha a letelepedési 
helyük szerinti harmadik ország a 
viszonosság elvének megfelelően elismeri, 
hogy az Európai Unió területén 
letelepedett, minősített megbízható 
szolgáltató által nyújtott minősített 
megbízható szolgáltatásokat és minősített 
tanúsítványokat elfogadják ebben az 
országban.

Or. fr

Indokolás

A viszonosság elvének alkalmazása.

Módosítás 219
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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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 
megbízható szolgáltatók által nyújtott 
megbízható szolgáltatásokat az Unió 
területén letelepedett minősített 
megbízható szolgáltatók által nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatással 
jogilag egyenértékűként elismerik, 
amennyiben a harmadik országból 
származó megbízható szolgáltatások
valamely tagállamban létrehozott 
felügyeleti szerv megállapítása szerint 
megfelelnek e rendelet vonatkozó 
követelményeinek.

Or. en

Módosítás 220
Amelia Andersdotter

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 

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

megállapodás értelmében elismerik.

Or. en

Indokolás

Nyelvi javítás (ez a magyar nyelvi változatot nem érinti) és a „minősített” kifejezés törlése.

Módosítás 221
Sajjad Karim

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.

törölve

Or. en

Indokolás

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.
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Módosítás 222
Amelia Andersdotter

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 megbízható 
szolgáltatók által nyújtott megbízható 
szolgáltatásokra és kibocsátott 
tanúsítványokra vonatkozó 
követelményeket, különös tekintettel a 
személyes adatok védelmére, a biztonságra 
és a felügyeletre, ideértve a nyitottság 
tekintetében a 8. cikkben meghatározott 
követelményt és a felelősség tekintetében a 
9. cikkben meghatározott követelményt is.

Or. en

Indokolás

Lásd a 9. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás 223
Pilar del Castillo Vera

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 

(2) A Bizottság – hivatkozással az 
(1) bekezdésre – ellenőrzi, hogy e 
megállapodások biztosítják-e, 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 
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tekintettel a személyes adatok védelmére, a 
biztonságra és a felügyeletre.

vonatkozó követelményeket, különös 
tekintettel a személyes adatok védelmére, a 
biztonságra és a felügyeletre.

Or. en

Módosítás 224
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 11. cikk törölve
Adatfeldolgozás és adatvédelem 
(1) A személyes adatok feldolgozása során 
a megbízható szolgáltatók és felügyeleti 
szervek a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban biztosítják a tisztességes és 
törvényes adatfeldolgozást.
(2) A megbízható szolgáltatók a 
95/46/EK irányelvvel összhangban végzik 
el az adatok feldolgozását. Az ilyen 
adatfeldolgozást szigorúan a tanúsítvány 
kibocsátásához és megőrzéséhez, valamint 
a megbízható szolgáltatások biztosításához 
minimálisan szükséges adatokra kell 
korlátozni.
(3) A megbízható szolgáltatók szavatolják 
a megbízható szolgáltatásban részesülő 
személy adatainak bizalmas kezelését és 
sértetlenségét.
(4) A nemzeti jogszabályok által az 
álneveknek tulajdonított joghatások 
sérelme nélkül, a tagállamok nem 
gátolják meg, hogy a megbízható 
szolgáltatók az elektronikus aláírások 
tanúsítványaiban álnevet tüntessenek fel 
az aláíró neve helyett.

Or. en

(Lásd az (új) 4a. cikk javasolt megfogalmazását.)
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Indokolás

Ez a cikk átkerül az (új) 4a. cikkbe, egyértelműbb megfogalmazással.

Módosítás 225
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megbízható szolgáltatók 
információkkal látják el a felhasználókat 
személyes adataik gyűjtésével, közlésével 
és megőrzésével kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 226
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A megbízható szolgáltatók biztosítják 
a felhasználók számára a személyes 
adataik ellenőrzéséhez és adatvédelmi 
jogaik gyakorlásához szükséges 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 227
Jürgen Creutzmann

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

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

Or. en

Indokolás

A biztonság megsértése esetén vagy a megfelelő ellenintézkedések meghozatalához szükség 
lehet a személyes adatok feldolgozására, és annak – amennyiben elengedhetetlenül szükséges 
– az adatvédelmi irányelv szerinti „jogszerű érdeknek”, így tehát jogszerűnek kell lennie.

Módosítás 228
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzáférhetőség a fogyatékossággal élő 
személyek számára

Hozzáférhetőség a különleges 
szükségletekkel rendelkező személyek 
számára

Or. en

Módosítás 229
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szolgáltatásnyújtás során alkalmazott 
végfelhasználói termékeket amikor csak 
lehet, hozzáférhetővé kell tenni a 
különleges szükségletekkel rendelkező
személyek számára.

Or. en

Indokolás

Ezzel elkerülhető egy azzal kapcsolatos vita problémája, hogy mi jelent tényleges 
fogyatékosságot, és elkerülhető azon különleges igények negatív megfogalmazása is, 
amelyeket a felhasználók, fogyasztók és polgárok igen sokféle okból támaszthatnak.

Módosítás 230
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 
fogyatékossággal élő személyek számára.

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

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy az „amikor csak lehet” a gyakorlatban mit jelent: elméleti, műszaki 
vagy pénzügyi szempontból lehetséges? Ez jelentős teret enged a jogbizonytalanságnak, amit 
orvosolni kell.

Módosítás 231
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 és 1 a (új) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

felügyeleti szervet jelölnek ki.

(1a) A tagállamok bejelentik a 
Bizottságnak kijelölt felügyeleti szerveik 
nevét és címét.

Or. en

Módosítás 232
Jürgen Creutzmann

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 címeit és a 
felelős személyek nevét közlik a 
Bizottsággal. A felügyeleti szervek 
számára biztosítani kell a feladataik 
ellátásához szükséges megfelelő 
erőforrásokat.

Or. en

Indokolás

A felügyeleti szervek elsődleges hatáskörei e rendeletből erednek, fontos azonban, hogy ezek a 
hatóságok megfelelően tudjanak működni. Továbbá a „vizsgálati hatáskörök” kifejezés olyan 
hatáskörökre utalhat, amelyek rendszerint a bűnüldöző szervekre korlátozódnak, ami túllépne 
a szükséges mértéken.

Módosítás 233
Silvia-Adriana Ţicău
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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 letelepedett 
megfelelő szervet, vagy kölcsönös
megegyezéssel európai felügyeleti szervet 
jelölnek ki, amelyek a kijelölést végző 
tagállam(ok) felelősségi körébe tartoznak. 
A felügyeleti szerveket fel kell ruházni 
minden olyan felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörrel, amely feladataik ellátásához 
szükséges.

Or. ro

Módosítás 234
Sajjad Karim

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 – amennyiben 
lehetséges – biztosítja, hogy:

Or. en

Módosítás 235
Jürgen Creutzmann

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 hajtja végre:

Or. en
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Indokolás

Tömörebb megfogalmazás.

Módosítás 236
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 teljesítik e 
rendeletben foglalt követelményeket;

Or. en

Indokolás

Tömörebb megfogalmazás, amely összevonja a minősített és nem minősített megbízható 
szolgáltatókat.

Módosítás 237
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Módosítás 238
Sajjad Karim
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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) a kijelölést végző tagállam területén 
letelepedett megbízható szolgáltatók 
teljesítsék e rendeletben foglalt 
követelményeket;

Or. en

Módosítás 239
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

Összevonták az előző ponttal. Felesleges.

Módosítás 240
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont
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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;

b) a minősített megbízható szolgáltatók 
által nyújtott minősített megbízható
szolgáltatások megfeleljenek az ebben a 
rendeletben foglalt követelményeknek; és

Or. en

Módosítás 241
Silvia-Adriana Ţicău

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;

b) a kijelölést végző tagállam(ok) 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;

Or. ro

Módosítás 242
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont



PE510.784v01-00 112/174 AM\936276HU.doc

HU

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;

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

Or. en

Módosítás 243
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben az a 10. cikk alapján 
lényeges, a harmadik országokban 
letelepedett megbízható szolgáltatók és az 
általuk nyújtott megbízható szolgáltatások 
teljesítsék e rendeletben megállapított 
alkalmazandó követelményeket;

Or. en

Módosítás 244
Amelia Andersdotter

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 

törölve
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rögzített kapcsolódó információkat és 
adatokat a minősített megbízható 
szolgáltató tevékenységének megszűnését 
követően megfelelő ideig megőrizzék és 
hozzáférhetővé tegyék a szolgáltatás 
folytonosságának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 245
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 
szolgáltató tevékenységének megszűnését 
követően megfelelő ideig megőrizzék és 
hozzáférhetővé tegyék a szolgáltatás 
folytonosságának biztosítása érdekében.

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 
szolgáltató tevékenységének megszűnését 
követően megfelelő ideig – különösen a 
szolgáltatások érvényességi idejét szem 
előtt tartva – megőrizzék és 
hozzáférhetővé tegyék a szolgáltatás 
folytonosságának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A megőrzés megfelelő idejére vonatkozó pontosítás.

Módosítás 246
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felügyeleti szerv a szolgáltatás 
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folytonosságának biztosítása céljából a 
szolgáltatás megszűnésére vonatkozó 
tervekkel kapcsolatos rendelkezéseket 
fogadhat el abban az esetben, ha a
minősített szolgáltatók beszüntetik 
tevékenységeiket. 

Or. en

Módosítás 247
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyeleti szervek mindegyike a 
következő év első negyedévének végéig 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak és a 
tagállamoknak az előző naptári év 
felügyeleti tevékenységeiről. A jelentés 
legalább a következőket tartalmazza:

(3) A felügyeleti szervek mindegyike 
évente március 31-ig jelentést nyújt be a 
Bizottságnak az előző naptári év 
tevékenységeiről, a 15. cikk (2) 
bekezdésével összhangban a megbízható 
szolgáltatóktól beérkező, a biztonság 
megsértésére vonatkozó bejelentések 
összefoglalójával együtt.

Or. en

Módosítás 248
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyeleti szervek mindegyike a 
következő év első negyedévének végéig 
éves jelentést nyújt be a Bizottságnak és a 
tagállamoknak az előző naptári év 
felügyeleti tevékenységeiről. A jelentés 
legalább a következőket tartalmazza:

(3) A felügyeleti szervek mindegyike a 
következő év első negyedévének végéig 
éves jelentést tesz közzé az előző naptári év 
felügyeleti tevékenységeiről. A jelentés 
legalább a következőket tartalmazza:

Or. en
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Indokolás

A fokozott átláthatóság növelni fogja annak esélyét is, hogy a műszaki hibákat kijavítják, és 
feltárják a hitelesítéshez vagy azonosításhoz használt nem biztonságos technológiákat. Egy 
központi felügyeleti szerv számára, amelynek egyébként is feladata, hogy sok bejelentést 
fogadjon, nem jelent gondot, hogy ezeket hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság, a kutatók és az 
érdekelt felek számára.

Módosítás 249
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felügyeleti tevékenységekről szóló 
tájékoztatás;

törölve

Or. en

Módosítás 250
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) összefoglaló a megbízható 
szolgáltatóktól a 15. cikk (2) bekezdésével 
összhangban beérkezett, a biztonság 
megsértésére vonatkozó bejelentésekről;

törölve

Or. en

Módosítás 251
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) összefoglaló a megbízható 
szolgáltatóktól a 15. cikk (2) bekezdésével 
összhangban beérkezett, a biztonság 
megsértésére vonatkozó bejelentésekről;

b) a megbízható szolgáltatóktól a 15. cikk 
(2) bekezdésével összhangban beérkezett, a 
biztonság megsértésére vonatkozó összes 
bejelentés;

Or. en

Indokolás

A fokozott átláthatóság növelni fogja annak esélyét is, hogy a műszaki hibákat kijavítják, és 
feltárják a hitelesítéshez vagy azonosításhoz használt nem biztonságos technológiákat. Egy 
központi felügyeleti szerv számára, amelynek egyébként is feladata, hogy sok bejelentést 
fogadjon, nem jelent gondot, hogy ezeket hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság, a kutatók és az 
érdekelt felek számára.

Módosítás 252
Sajjad Karim

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

Módosítás 253
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – c pont
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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 egy felügyeleti szervnek miért kellene jelentős forrásokat fordítania piaci 
információk összegyűjtésére.

Módosítás 254
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a (3) bekezdésben említett 
éves jelentést hozzáférhetővé teszi a 
tagállamok számára.

Or. en

Módosítás 255
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

Összevonva az (1) bekezdéssel.

Módosítás 256
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

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

Módosítás 257
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok közzéteszik saját kijelölt 
felügyeleti szervük nevét és címét.

Or. en

Indokolás

A fokozott átláthatóság növelni fogja annak esélyét is, hogy a műszaki hibákat kijavítják, és 
feltárják a hitelesítéshez vagy azonosításhoz használt nem biztonságos technológiákat. Egy 
központi felügyeleti szerv számára, amelynek egyébként is feladata, hogy sok bejelentést 
fogadjon, nem jelent gondot, hogy ezeket hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság, a kutatók és az 
érdekelt felek számára.
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Módosítás 258
Sajjad Karim

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. en

Indokolás

A felügyeleti szerv csak annak biztosításáért lehet felelős, hogy nyomon kövesse a szolgáltató 
teljesítményét és a szolgáltatásnyújtást e rendeletben meghatározott kritériumokhoz és 
követelményekhez képest, azt viszont nem „biztosíthatja”, hogy a szolgáltató e 
követelményeknek és kritériumoknak megfeleljen, ami a szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
felelőssége. Gondoskodnunk kell arról, hogy egyértelműen elkülönüljön a felügyeleti szerv 
megfelelő szerepköre és felelőssége a szolgáltató felelősségétől. Ezt a kettőt nem szabad 
összetéveszteni vagy összemosni.

Módosítás 259
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 
(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
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Indokolás

A jelek szerint a „körülmények” kifejezés nem kellően világos, illetve felesleges.

Módosítás 260
Sajjad Karim

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. A felügyeleti szerv a másik 
felügyeleti szervtől hozzá beérkező 
kérelemre segítségnyújtást biztosít e másik 
szervnek a tevékenységük következetes 
elvégzése érdekében. A felügyeleti szervek 
együttműködnek akkor is, amennyiben a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 alapján nyújtanak be 
kérelmet. A kölcsönös segítségnyújtás
továbbá vonatkozhat e rendelet 15., 16. és 
17. cikkében említett
megfelelőségértékelési jelentésekkel
kapcsolatos tájékoztatási kérelmekre és a 
felügyeleti intézkedésekre is.

______________
1 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

Or. en

Módosítás 261
Jürgen Creutzmann

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. Indokolt kérelemre
segítségnyújtást biztosítanak egymás 
számára a tevékenységük következetes 
elvégzése érdekében. A segítségnyújtás 
iránti kérelmek különösen a tájékoztatási 
kérelmekre és a felügyeleti intézkedésekre, 
például a 15., 16. és 17. cikkben említett 
megfelelési ellenőrzésekkel kapcsolatos 
vizsgálatok elvégzésére irányuló 
kérelmekre vonatkozhatnak.

Or. en

Indokolás

Tömörebb megfogalmazás, és a segítségnyújtás minősítése, hogy a felügyeleti szervek csak 
indokolt esetben kérhessenek segítséget.

Módosítás 262
Sajjad Karim

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 segítségnyújtás iránti kérelemmel 
megkeresett felügyeleti szerv bármely 
alábbi feltétel alapján megtagadhatja
annak teljesítését:

Or. en

Módosítás 263
Jürgen Creutzmann
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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 elutasíthatja a 
segítségnyújtás iránti kérelmet, ha:

Or. en

Indokolás

Tömörebb megfogalmazás.

Módosítás 264
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem illetékes a kérelem 
feldolgozásában; vagy

a) a felügyeleti szerv nem illetékes a kért 
segítségnyújtás biztosításában;

Or. en

Módosítás 265
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem illetékes a kérelem 
feldolgozásában; vagy

a) nincs birtokában a kérelem 
feldolgozásához szükséges 
szakértelemnek; vagy

Or. en
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Indokolás

A 13. cikkből világos, hogy a felügyeleti szervet felruházták azokkal a hatáskörökkel, 
amelyekre feladatának ellátásához szüksége van. A Bizottságnak bizonyosan saját 
szakértelmének szintjére kívánt hivatkozni.

Módosítás 266
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kért segítségnyújtás nincs arányban 
a felügyeleti szerv általános felügyeleti 
tevékenységeivel;

Or. en

Módosítás 267
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 túllépne a 
felügyeleti szerv e rendeletben 
meghatározott feladatain és hatáskörein.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy a felügyeleti szerv nem hozna e rendeletet sértő intézkedéseket. Létezhetnek 
viszont olyan kérelmek, amelyek túlmutatnak e rendeletben meghatározott feladatokon.

Módosítás 268
Sajjad Karim
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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 kért segítségnyújtás
összeegyeztethetetlen lenne e rendelettel.

Or. en

Módosítás 269
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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 270
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Adott esetben a felügyeleti szervek közös 
felügyeleti fellépéseket hajthatnak végre.

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a „vizsgálat” kifejezés szorosan kapcsolódik a bűnüldöző szervekhez. 
Továbbá a „közös fellépés” eleve utal mindkét felügyeleti szerv közreműködésére, ezért az 
említett rész felesleges.

Módosítás 271
Jürgen Creutzmann

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
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Indokolás

E bekezdés alapvető célja nem egészen világos. Ha valamely tagállam megengedi bizonyos 
hatásköröknek más tagállamok állami szerveire való átruházását, akkor ehhez nincs szükség 
uniós jogalapra. HA azonban valamely tagállam hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy ezt 
megtegye, akkor természetesen rendelkezik az ahhoz szükséges hatáskörökkel is, hogy 
meghatározza az ehhez kapcsolódó feltételeket és eljárásokat. Ezt a bekezdést – tekintettel 
hozzáadott értékének hiányára és a szubszidiaritás elvére – törölni kell.

Módosítás 272
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 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs feltétlenül szükség végrehajtási aktusra, mivel a felügyeleti szervek feladatait világosan 
meghatározták.

Módosítás 273
Sajjad Karim

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 

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

Or. en

Indokolás

Az akkreditációról és piacfelügyeletről szóló rendelet (765/2008/EK) már megengedi a 
vizsgálatokat, ezért itt a vizsgálatokra való utalások zavart keltenének, és azzal a kockázattal 
járnak, hogy i. szükségtelen párhuzamosságot vezetnek be, és ii. terhesebb és költségesebb 
követelményt vezetnek be, mint amelyet a tagállamokban már elfogadtak és érvényesítenek.

Módosítás 274
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 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.

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 biztonsági szintnek – figyelembe 
véve az ezen intézkedések területén elért 
legújabb eredményeket – meg kell felelnie 
a kockázat mértékének. Intézkedéseket kell 
végrehajtani a biztonsági események 
megelőzése és azok hatásának lehető 
legkisebbre csökkentése, valamint az 
érdekeltek – mind az aláírók, mind pedig a 
szolgáltatást igénybe vevő felek – őket 
esetlegesen érintő biztonságsértésekről
való tájékoztatása érdekében. A 
megbízható szolgáltatóknak emellett saját 
költségükre megfelelő és azonnali 
intézkedéseket kell tenniük bármilyen új, 
előre nem látott biztonsági kockázat 
orvoslására és a szolgáltatás szokásos 
biztonsági szintjének helyreállítására.
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Or. en

Indokolás

A biztonsági kockázatok orvoslására és a szokásos biztonsági szintek helyreállítására 
vonatkozó követelmény az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (20) preambulumbekezdéséből ered. Az „elismert független” 
testületre való hivatkozás törlése jobban megvilágítja, hogy milyen követelményeket 
támasztanak ezzel a független szervvel szemben. Lásd a 16. cikk (1) bekezdéséhez fűzött 
módosítást is.

Módosítás 275
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 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.

A megbízható szolgáltatók a meglévő 
ágazati legjobb gyakorlattal és az ágazati 
szabványokkal összhangban kezelik az 
általuk nyújtott megbízható szolgáltatások 
biztonságát fenyegető kockázatokat. Az 
ezen intézkedések által biztosított 
biztonsági szintnek – figyelembe véve a
legújabb technológiai fejlődést – arányban
kell állnia a kockázat mértékével. 
Intézkedéseket kell végrehajtani különösen 
a biztonsági események megelőzése és 
azok hatásának lehető legkisebbre 
csökkentése, valamint az érdekeltek 
bármely esemény káros hatásairól való 
tájékoztatása érdekében.

Or. en

Módosítás 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

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 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.

Az Unió területén letelepedett megbízható 
szolgáltatók megfelelő műszaki és 
szervezeti intézkedéseket hajtanak végre az 
általuk nyújtott megbízható szolgáltatások 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
figyelembe véve a technológiai fejlődést –
tiszteletben kell tartaniuk az adatvédelmi 
jogokat, és a kockázat mértékének 
megfelelő biztonsági szintet kell 
garantálniuk. 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

A technológiai fejlődésre való utalás célszerűbbnek tűnik, és jobban leírja az új 
technológiákhoz való igazodás állandó folyamatát. Emellett a „legújabb eredmények” 
összetéveszthető az „elérhető legjobb technológiával”, ami figyelmen kívül hagyná a költséget 
mint tényezőt, és aránytalan terhet róna a szolgáltatókra, ami vélhetően nem felel meg a 
rendelkezés céljának. Végezetül az aránytalan teher és a felhasználók információkkal való 
elárasztásának elkerülése érdekében csak a jelentős eseményekről kell beszámolni.

Módosítás 277
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

Az Unió területén letelepedett vagy e 
rendelet 10. cikkével összhangban 
szolgáltatásokat nyújtó megbízható 
szolgáltatók megfelelő műszaki és 
szervezeti intézkedéseket hajtanak végre az 
általuk nyújtott megbízható szolgáltatások 
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biztosított biztonsági szintnek – figyelembe 
véve az ezen intézkedések területén elért 
legújabb eredményeket – meg kell felelnie 
a kockázat mértékének. Intézkedéseket kell 
végrehajtani különösen a biztonsági 
események megelőzése és azok hatásának 
lehető legkisebbre csökkentése, valamint 
az érdekeltek bármely esemény káros 
hatásairól való tájékoztatása érdekében.

biztonságát és ellenálló képességét 
fenyegető kockázatok kezelése érdekében. 
Az ezen intézkedések által biztosított 
biztonsági szintnek – figyelembe véve az 
ezen intézkedések területén elért legújabb 
eredményeket – meg kell felelnie a 
kockázat mértékének. Intézkedéseket kell 
végrehajtani különösen a biztonsági 
események megelőzése és azok hatásának 
lehető legkisebbre csökkentése, valamint 
az érdekeltek bármely esemény káros 
hatásairól való tájékoztatása érdekében.

Or. en

Módosítás 278
Sajjad Karim

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 a megbízható szolgáltatók egy 
megfelelőségértékelő testület által készített 
megfelelőségértékelési jelentést nyújtanak 
be a felügyeleti szervnek, hogy igazolják, 
megtették a megfelelő biztonsági 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 279
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 

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

legkésőbb tevékenységeinek megkezdése 
után 6 hónappal benyújtja a felügyeleti 
szervnek egy elismert független testület 
által végzett megfelelési ellenőrzésről 
szóló jelentést, hogy igazolja, megtette a 
megfelelő biztonsági intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A megbízható szolgáltatások megbízhatóságára és biztonsági követelményeire tekintettel 
mindig el kell végezni a kötelező ellenőrzést.

Módosítás 280
Amelia Andersdotter

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 bármely megbízható szolgáltató 
közzétesz egy független, az ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges szakértelemmel 
igazoltan rendelkező testület által végzett 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést, 
hogy igazolja, megtette a megfelelő 
biztonsági intézkedéseket.

Or. en

(Lásd a 15. cikk (1) bekezdésének első albekezdéséhez fűzött módosítást is.)

Indokolás

A biztonsági kockázatok orvoslására és a szokásos biztonsági szintek helyreállítására 
vonatkozó követelmény az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (20) preambulumbekezdéséből ered. Az „elismert független” 
testületre való hivatkozás eltávolítása jobban megvilágítja, hogy milyen követelményeket 
támasztanak ezzel a független szervvel szemben. Lásd a 16. cikk (1) bekezdéséhez fűzött 
módosítást is.
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Módosítás 281
Pilar del Castillo Vera

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 bármely megbízható szolgáltató 
benyújt a felügyeleti szervnek egy elismert 
független testület által végzett biztonsági 
ellenőrzésről szóló jelentést, hogy igazolja, 
megtette a megfelelő biztonsági 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 282
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A hálózati biztonság megsértése esetén a 
megbízható szolgáltatónak az aláírókat és 
a szolgáltatást igénybe vevőket egyaránt 
tájékoztatnia kell az ilyen kockázatokról, 
és – amennyiben a kockázat a szolgáltató 
által teendő intézkedések alkalmazási 
körén kívül esik – a lehetséges 
jogorvoslatokról, beleértve a valószínűleg 
felmerülő költségek megemlítését. 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
amennyiben az esemény személyes 
adatokat érint, az adatvédelmi hatóságokat 
a biztonsági előírások megsértésének vagy 
az adatok sértetlensége megszűnésének 
olyan esetéről, amely hatást gyakorol a 
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megbízható szolgáltatásra és az annak 
során kezelt személyes adatokra. A 
megbízható szolgáltatók nemcsak a 
biztonság saját rendszereikben 
bekövetkező megsértését jelentik be, 
hanem más megbízható szolgáltatók 
rendszereiben az általuk észlelt 
biztonságsértéseket is.

Or. en

Indokolás

A biztonság megsértésének ezen fogalommeghatározása és a megbízható szolgáltatókra 
háruló kötelezettségek az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdéséből erednek. Ezen túlmenően a 
módosítás egy pontosítást tartalmaz, amely szerint a biztonság személyes adatokat érintő 
megsértéseit be kell jelenteni az érintett tagállamok adatvédelmi hatóságainak.

Módosítás 283
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A megbízható szolgáltatók indokolatlan 
késedelem nélkül értesítik a felügyeleti 
szervet és adott esetben az egyéb érintett 
szerveket, például az információs 
biztonságért felelős nemzeti szervet vagy
az adatvédelmi hatóságot 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.

Or. en
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Módosítás 284
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 szükséges az összes említett hatóságot értesíteni. A 
pontos határidő nem tűnik helyénvalónak, és a hálózat- és információbiztonságról szóló 
irányelvre irányuló bizottsági javaslatban sem szerepel. A személyes adatokra való 
hivatkozások is feleslegesek, mivel a biztonság ilyen jellegű megsértéséről szóló értesítéseket 
a javasolt általános adatvédelmi rendelet szabályozza. Az eltérő vagy egymást átfedő 
szabályok a szolgáltatók kötelezettségeit illetően zavart és jogbizonytalanságot okozhatnak.

Módosítás 285
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megbízható szolgáltatók indokolatlan 
késedelem nélkül, amennyiben lehetséges, 
az esetről való tudomásszerzéstől számított 
24 órán belül értesítik az illetékes 
felügyeleti szervet, az információs 

A megbízható szolgáltatók indokolatlan 
késedelem nélkül, amennyiben lehetséges, 
az esetről való tudomásszerzéstől és a 
biztonság megsértésének megerősítésétől
számított 24 órán belül értesítik az illetékes 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 286
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 287
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben, különösen, ha a biztonság 
megsértése vagy az adatok 
sértetlenségének megszűnése két vagy több 
tagállamot érint, az érintett felügyeleti 
szerv tájékoztatja a többi tagállam

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

szerveit és az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget 
(ENISA).

Or. en

Módosítás 288
Amelia Andersdotter

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. A 
közzétételre rendes esetben a lehető 
leghamarabb sor kerül, a megbízható 
szolgáltató azonban késleltetést kérhet, 
hogy ki tudja javítani a gyenge pontokat. 
Ha ezt a felügyeleti szerv engedélyezi, a 
késleltetés nem tarthat 45 napnál tovább, 
és a megbízható szolgáltatónak vállalnia 
kell, hogy a világon bárhol található 
összes szolgáltatást igénybe vevő félnek 
kártérítést nyújt közvetlenül a bejelentés 
késleltetéséből eredő veszteségei miatt.

Or. en

Indokolás

A fokozott átláthatóság növelni fogja annak esélyét is, hogy a műszaki hibákat kijavítják, és 
feltárják a hitelesítéshez vagy azonosításhoz használt nem biztonságos technológiákat. Egy 
központi felügyeleti szerv számára, amelynek egyébként is feladata, hogy sok bejelentést 
fogadjon, nem jelent gondot, hogy ezeket hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság, a kutatók és az 
érdekelt felek számára.

Módosítás 289
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
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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 a megbízható 
szolgáltatóval konzultálva 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

Indokolás

A nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó végső döntést ugyan a hatóságra kell bízni, mégis 
sort kell keríteni a szolgáltatóval való konzultációra, mivel a szolgáltató jobb helyzetben lehet 
ahhoz, hogy értékelje a biztonság megsértésének felhasználókra gyakorolt hatását és az 
esemény kivizsgálásának / a jogorvoslatoknak a következményeit.

Módosítás 290
Sajjad Karim

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 értesített 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 291
Sajjad Karim

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

(3) A felügyeleti szerv évente egyszer 
összefoglaló tájékoztatást nyújt az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség és a Bizottság számára a 
megbízható szolgáltatóktól beérkezett, a 
biztonság megsértésére vonatkozó 
bejelentésekről.

törölve

Or. en

Módosítás 292
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyeleti szerv évente egyszer 
összefoglaló tájékoztatást nyújt az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség és a Bizottság számára a 
megbízható szolgáltatóktól beérkezett, a 
biztonság megsértésére vonatkozó 
bejelentésekről.

(3) A felügyeleti szerv évente egyszer 
összefoglaló tájékoztatást nyújt az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) és a Bizottság 
számára a megbízható szolgáltatóktól 
beérkezett, a biztonság megsértésére 
vonatkozó bejelentésekről.

Or. fr

Indokolás

A rövidítések tisztázását célzó, szerkesztési jellegű pontosítás.

Módosítás 293
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

érdekében az illetékes felügyeleti szerv 
jogosult kötelező erejű utasításokat adni a 
megbízható szolgáltatóknak. A felügyeleti 
szervnek ezeket a kötelező erejű 
utasításokat össze kell hangolnia más 
érintett szabályozó szervekkel, amelyek a 
megbízható szolgáltatások nyújtásán kívül 
a megbízható szolgáltató más 
tevékenységeit felügyelik.

Or. en

Módosítás 294
Sajjad Karim

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) bekezdés végrehajtása 
érdekében a felügyeleti szerv jogosult 
előírni a megbízható szolgáltatóknak, hogy 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket 
ahhoz, hogy képesek legyenek eleget tenni 
e követelményeknek.

Or. en

Módosítás 295
Amelia Andersdotter

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) bekezdés végrehajtása 
érdekében az illetékes felügyeleti szerv 
jogosult kötelező erejű utasításokat adni a 
megbízható szolgáltatóknak. Minden ilyen 
utasítást közzé kell tenni.

Or. en
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Indokolás

A rendszerek iránti bizalom növeléséhez fontos, hogy a felügyeleti szervek is elszámoltathatók 
legyenek a megbízható szolgáltatók számára általuk kiadott ajánlásokkal kapcsolatban.

Módosítás 296
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) bekezdésnek való 
megfelelés biztosítása érdekében az 
illetékes felügyeleti szerv jogosult kötelező 
erejű utasításokat adni a megbízható 
szolgáltatóknak.

Or. en

Módosítás 297
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha e cikkben megállapított 
rendelkezések egy adott technológiai 
környezetben nem hajthatók végre 
megfelelően, a Bizottság vagy bármely 
másik érdekelt fél kérheti a IIIa. 
fejezetben megállapított technológiai 
követelmények elfogadására szolgáló 
mechanizmus révén elvégzendő 
pontosítást.

Or. en

Indokolás

A rendeletben a jogalkotó által explicit módon nem szerepeltetett rendelkezések valószínűleg 
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technikai jellegűek. Jogbizonytalanságot fog teremteni, ha a jogalkotók annak elfogadása 
után megváltoztatják a jogszabályt. Az (új) 3a. fejezetben megállapított mechanizmus 
biztosítja, hogy a technikai döntéseket technikai szinten hozzák meg, egy olyan fórumon, ahol 
az érdekelt felek széles köre inkluzív módon részt vehet, ugyanakkor biztosítva, hogy a 
jogalkotási akta politikai integritása érintetlen maradjon.

Módosítás 298
Amelia Andersdotter

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

Ez az (új) 3a. fejezetben szereplő mechanizmussal szükségtelenné vált.

Módosítás 299
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
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Indokolás

Összevonták a következő bekezdéssel.

Módosítás 300
Sajjad Karim

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.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1) bekezdésben 
említett intézkedések további pontosítását, 
valamint a (2) bekezdés céljából 
alkalmazandó formátumokat és 
eljárásokat, a határidőket is beleértve. E 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 301
Amelia Andersdotter

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.

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a bekezdés szükségtelenné vált az (új) 3a. fejezetben szereplő mechanizmus jóvoltából, 
amely a technikai követelmények kodifikációját a szabványalkotó intézmények műszakilag 
képzett szakembereinek kezébe adja.

Módosítás 302
Sajjad Karim

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ez a rendelet összhangban legyen a bevált gyakorlattal és szabványokkal annak 
érdekében, hogy egyetlen uniós szabályozási rendszert/keretet se tartsanak szükségtelenül 
terhesnek és költségesnek, az innováció és a szolgáltatásnyújtás kárára.

Módosítás 303
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 

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az (1) bekezdésben 
említett intézkedések további leírását, 
valamint az (1) és (3) bekezdésre 
alkalmazandó formátumokat és eljárásokat, 
beleértve a határidőket. Ezeket a 
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említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

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

Or. en

Indokolás

Ezen intézkedéseket végrehajtási aktusok formájában kell elfogadni.

Módosítás 304
Amelia Andersdotter

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 megbízható szolgáltatókat évente egy 
alkalommal független testület ellenőrzi, 
amelynek az ellenőrzés elvégzéséhez 
szükséges szakértelmét bizonyították, hogy 
igazolják, ők és az általuk nyújtott 
megbízható szolgáltatások megfelelnek az 
e rendeletben meghatározott 
követelményeknek, és az így létrejött 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést 
közzéteszik és továbbítják a felügyeleti 
szervnek. Abban az esetben, ha az 
ellenőrzés bizalmas üzleti információkat 
tartalmaz, a felügyeleti szerv késleltetheti 
az érzékeny szakaszok közzétételét, de 
csak legfeljebb egy évvel.

Or. en

Indokolás

Az „elismert független” testületre való hivatkozás törlése jobban megvilágítja, hogy milyen 
követelményeket támasztanak e független szervvel szemben. Lásd a 15. cikk (1) bekezdéséhez 
fűzött módosítást is. Az ellenőrzések átláthatósága a biztonsággal foglalkozó kutatók tágabb 
közössége számára fogja lehetővé tenni, hogy a nyújtott szolgáltatások terén a legmagasabb 
fokú elszámoltathatóságot és biztonságot garantálják.
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Módosítás 305
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 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek.

(1) A minősített megbízható szolgáltatókat 
kétévente, valamint bármilyen jelentős 
technológiai vagy szervezeti változást 
követően elismert független testület 
ellenőrzi, hogy igazolják, ők és az általuk 
nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások megfelelnek az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek, és az így létrejött 
megfelelési ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek.

Or. en

Indokolás

A jelentésnek nemcsak a biztonsági követelményekről kell szólnia, hanem a megbízható 
szolgáltatókra e rendelet alapján vonatkozó összes követelményről. Továbbá kielégítő és 
arányos megoldás lenne a kétévente történő jelentéstétel, tekintettel az általa képviselt 
adminisztratív és pénzügyi teherre. Jelentős változások esetén azonban el kell végezni az 
ellenőrzést, biztosítva ezzel, hogy a változások ne érintsék hátrányosan a megfelelést.

Módosítás 306
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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benyújtják a felügyeleti szervnek. benyújtják a felügyeleti szervnek. Ha az 
elkészítésüket követő három év elteltével 
az éves ellenőrzési jelentésekkel szemben 
nem emeltek kifogást, e bekezdésben 
említett ellenőrzéseket csak kétévente kell 
elvégezni.

Or. fr

Indokolás

A minősített megbízható szolgáltatókat terhelő költségek mérséklése érdekében a módosítás az 
ellenőrzések hosszabb időközönkénti elvégzését javasolja.

Módosítás 307
Sajjad Karim

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, saját költségükre valamely 
megfelelőségértékelési testület ellenőrzi, 
hogy igazolják, ők és az általuk nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatások 
megfelelnek az e rendeletben 
meghatározott követelményeknek, és az 
így létrejött megfelelőségértékelési
jelentést benyújtják a felügyeleti szervnek.

Or. en

Módosítás 308
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minősített megbízható szolgáltatókat 
évente egy alkalommal elismert független 

(1) A minősített megbízható szolgáltatókat 
évente egy alkalommal akkreditált
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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.

független testület ellenőrzi, hogy igazolják, 
ők és az általuk nyújtott minősített 
megbízható szolgáltatások megfelelnek az 
e rendeletben meghatározott 
követelményeknek, és az így létrejött 
megfelelési ellenőrzésről szóló jelentést 
benyújtják a felügyeleti szervnek.

Or. en

Módosítás 309
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a 
felügyeleti szerv bármikor ellenőrizheti a 
minősített megbízható szolgáltatókat, hogy 
igazolja, azok és az általuk nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatások 
megfelelnek az ebben a rendeletben 
meghatározott feltételeknek. A személyes 
adatok védelmére vonatkozó, 95/46/EK 
irányelvben meghatározott szabályok 
megsértésének gyanúja esetén a felügyeleti 
szervek tájékoztatják az adatvédelmi 
hatóságokat az ellenőrzés eredményeiről.

Or. en

Módosítás 310
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 

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a 
felügyeleti szerv megalapozott gyanú 
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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.

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

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy ilyen ellenőrzések nem végezhetők önkényesen, hanem azoknak a 
megfelelés elmulasztásának alapos gyanújelein kell alapulniuk. „A Bizottság kérésére” 
hivatkozást törölték, mivel a felügyeleti szervek alkalmasabb helyzetben vannak ahhoz, hogy 
értékeljék az ilyen ellenőrzések szükségességét.

Módosítás 311
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Ez összhangba hozza a biztonság megsértésének bejelentésére vonatkozó követelményeket az 
adatvédelmi rendelettel.

Módosítás 312
Sajjad Karim

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 
előírja a megbízható szolgáltatóknak, hogy 
orvosolják a megfelelőségértékelési
jelentésben feltüntetett követelmények 
teljesítésének elmulasztását.

Or. en

Módosítás 313
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 e 
rendeletben meghatározott követelmények 
teljesítésének elmulasztását.

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg azt jelentené, hogy a felügyeleti szervnek csak ahhoz lenne joga, hogy a 
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biztonsági ellenőrzés alapján adjon ki kötelező érvényű utasításokat. Nem világos, hogy e 
jogosultságoknak miért kellene ezen információforrásra korlátozódniuk.

Módosítás 314
Amelia Andersdotter

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 
megbízható szolgáltatóknak annak 
érdekében, hogy orvosolja a biztonsági 
ellenőrzésről szóló jelentésben feltüntetett 
követelmények teljesítésének 
elmulasztását. Ezen utasításokat 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A rendszerek iránti bizalom növeléséhez fontos, hogy a felügyeleti szervek is elszámoltathatók 
legyenek a megbízható szolgáltatók számára általuk kiadott ajánlásokkal kapcsolatban.

Módosítás 315
Amelia Andersdotter

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.

törölve
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Or. en

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 316
Jean-Pierre Audy

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 időn 
belül és meghatározott kontradiktórius 
eljárás keretében, elveszíti minősített 
státuszát és a felügyeleti szerv tájékoztatja 
arról, hogy ennek megfelelően fogja 
módosítani státuszát a megbízható 
szolgáltatók 18. cikkben említett listájában.

Or. fr

Módosítás 317
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
16 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 azoknak a feltételeknek a 
meghatározásával kapcsolatban, amelyek 
értelmében az e cikk (1) bekezdésében, 
valamint a 15. cikk (1) bekezdésében és a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzést végző független testületet 

törölve
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elismerik.

Or. en

Indokolás

E cikk korábbi részeiben már kodifikált technikai követelmények politikailag kellően 
egyértelműek ahhoz, hogy végrehajthatók legyenek.

Módosítás 318
Amelia Andersdotter

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.

törölve

Or. en

Indokolás

E cikk módosított változatának korábbi részeiben már kodifikált technikai követelmények 
politikailag kellően egyértelműek ahhoz, hogy végrehajthatók legyenek.

Módosítás 319
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 

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

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

Or. en

Módosítás 320
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Minősített megbízható szolgáltatás 
elindítása 
(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. 
(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.

(3) A felügyeleti szerv igazolja, hogy a 
minősített megbízható szolgáltató és az 
általa nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások megfelelnek a rendeletben 
szereplő előírásoknak.
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A felügyeleti szerv az ellenőrzés kedvező 
eredményét követően, de legkésőbb az 
(1) bekezdéssel összhangban történt 
bejelentés dátuma után egy hónappal, 
feltünteti a minősített megbízható 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatások 
minősített státuszát a megbízható 
szolgáltatók listájában.
Amennyiben az ellenőrzés egy hónapnál 
tovább tart, a felügyeleti szerv tájékoztatja 
erről a minősített megbízható szolgáltatót 
a késedelem okának és az ellenőrzés 
befejezéséhez kitűzött várható időpontnak 
a megjelölésével.
(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.
(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 vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Erre a cikkre a továbbiakban nincs szükség, mivel a megbízható szolgáltatókra mostantól 
olyan általános elszámoltathatósági és felelősségi követelmények vonatkoznak, amelyek 
lehetővé teszik a megbízható szolgáltatásokat igénylő szolgáltatók számára, hogy értékeljék a 
biztonság szintjét, és az igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatást válasszák ki.

Módosítás 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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) Amennyiben a megbízható szolgáltató
minősített megbízható szolgáltatásokat 
kíván elindítani, e szándékáról értesítést 
nyújt be a felügyeleti szervnek, a 16. cikk
(1) bekezdésének megfelelően elismert 
független testület által végzett
megfelelőségértékelésről szóló jelentés
kíséretében.

Or. en

Módosítás 322
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
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Indokolás

A minősített megbízható szolgáltatások nyújtását egy pozitív kimenetelű ellenőrzési folyamat 
feltételéhez kell kötni.

Módosítás 323
Pilar del Castillo Vera

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 a biztonsági 
ellenőrzésről szóló jelentés felügyeleti 
szervnek történő benyújtását követően 
kezdheti meg a minősített megbízható 
szolgáltatások nyújtását, de csak miután 
megszerezte a minősített státuszt.

Or. en

Módosítás 324
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 

(2) A megfelelő dokumentumok 
(1) bekezdéssel összhangban történő 
benyújtását követően a felügyeleti szerv 
ellenőrzi a megbízható szolgáltató és az 
általa nyújtandó megbízható 
szolgáltatások részéről e rendelet 
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értesítés megtörtént. előírásainak való megfelelést. Ha az 
ellenőrzési folyamat során igazolást nyer 
a megfelelés, a felügyeleti szerv megadja a 
minősített megbízható szolgáltató státuszt, 
és a minősített megbízható szolgáltató 
megkezdheti a minősített megbízható 
szolgáltatások nyújtását.

Or. en

Indokolás

A minősített megbízható szolgáltatások nyújtását egy pozitív kimenetelű ellenőrzési folyamat 
feltételéhez kell kötni.

Módosítás 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 felügyeleti szerv kérésre betekinthet 
a műszaki és szervezeti tervekbe, a 
folytonosság kezeléséről szóló tervbe, a 
szolgáltatáspolitikai dokumentumokba és 
a megfelelőségértékelési jelentésben 
említett minden egyéb dokumentumba. 

Or. en

Módosítás 326
Pilar del Castillo Vera

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 

(2) A megfelelő dokumentumok 
(1) bekezdéssel összhangban a felügyeleti 
szervnek történő benyújtását követően a 
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minősített szolgáltatókat fel kell venni a 
megbízható szolgáltatók 18. cikkben 
említett listájába, feltüntetve, hogy az 
értesítés megtörtént.

minősített szolgáltatókat fel kell venni a 
megbízható szolgáltatók 18. cikkben 
említett listájába, feltüntetve, hogy a 
minősített státuszt megerősítették.

Or. en

Módosítás 327
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

Indokolás

Ezt a bekezdést összevonták az (1) és (2) bekezdéssel.

Módosítás 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 e
rendeletben szereplő előírásoknak, 
különösen a minősített megbízható 
szolgáltatók részére előírt 
követelményeknek. Ha a felügyeleti szerv 
azt állapítja meg, hogy a megbízható 
szolgáltató és az általa nyújtott 
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megbízható szolgáltatások megfelelnek e 
követelményeknek, a felügyeleti szerv az 
(1) bekezdés szerinti bejelentést követően 
legkésőbb két hónappal megadja a 
megbízható szolgáltatónak és az általa 
nyújtott szolgáltatásoknak a minősített 
státuszt, és ezt a státuszt feltünteti a 
megbízható szolgáltatók 18. cikkben 
említett listájában.

Or. en

Módosítás 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 330
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,

A felügyeleti szerv az ellenőrzési folyamat
kedvező eredményét követően 
indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb 2 héttel később feltünteti a 
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feltünteti a minősített megbízható 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
minősített megbízható szolgáltatások 
minősített státuszát a megbízható 
szolgáltatók listájában.

minősített megbízható szolgáltatók és az 
általuk nyújtott minősített megbízható 
szolgáltatások minősített státuszát a 
megbízható szolgáltatók listájában.

Or. en

Indokolás

Mivel az ellenőrzési folyamat akár 3 hónapig is eltarthat, a közzétételi időnek viszonylag 
rövidnek kell lennie.

Módosítás 331
Silvia-Adriana Ţicău

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. Ha a megbízható 
szolgáltató benyújtotta a megfelelő 
dokumentumokat, az ellenőrzést az 
értesítéstől számított legfeljebb kilenc 
hónapon belül le kell zárni.

Or. ro

Módosítás 332
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ellenőrzés egy hónapnál Amennyiben az ellenőrzés egy hónapnál 
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tovább tart, a felügyeleti szerv tájékoztatja 
erről a minősített megbízható szolgáltatót a 
késedelem okának és az ellenőrzés 
befejezéséhez kitűzött várható időpontnak 
a megjelölésével.

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 az ellenőrzés a szolgáltatások megkezdésének feltétele, a felügyeleti szerv számára 
határidőt kell szabni.

Módosítás 333
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 
végrehajtása vagy az alaki követelmények 
ellenőrzése során amiatt, hogy a 
szolgáltatás nem szerepel (3) bekezdésben 
említett listán.

törölve

Or. en

Indokolás

A minősített megbízható szolgáltatások nyújtásának feltétele az ellenőrzés.

Módosítás 334
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 335
Silvia-Adriana Ţicău

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.

törölve

Or. ro

Módosítás 336
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 

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

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

Or. en

Módosítás 337
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Megbízható szolgáltatók listái
(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.
(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.
(3) A tagállamok indokolatlan késedelem 
nélkül bejelentik a Bizottságnak a 
megbízható szolgáltatók tagállami 
listáinak létrehozásáért, fenntartásáért és 
közzétételéért felelős szervre vonatkozó 
adatokat, és az ilyen listák közzétételi 
helyével, a megbízható szolgáltatók 
listáinak aláírással és bélyegzővel való 
ellátásához használt tanúsítvánnyal és az 
azt érintő változtatásokkal kapcsolatos 
részleteket.
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(4) A Bizottság biztonságos csatornán, 
automatizált feldolgozásra alkalmas, 
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel 
ellátott formátumban a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátja a (3) bekezdésben 
említett adatokat.
(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
információk meghatározására 
vonatkozóan.
(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.

Or. en

Indokolás

Erre a cikkre a továbbiakban nincs szükség, mivel a megbízható szolgáltatókra mostantól 
olyan általános elszámoltathatósági és felelősségi követelmények vonatkoznak, amelyek 
lehetővé teszik a megbízható szolgáltatásokat igénylő szolgáltatók számára, hogy értékeljék a 
biztonság szintjét, és az igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatást válasszák ki.

Módosítás 338
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 –
mind magát a listát, mind pedig az egyes 
tanúsítványokat illetően –, automatizált 
feldolgozásra alkalmas formában hozzák 
létre, tartják fenn és teszik közzé a 
megbízható szolgáltatók (1) bekezdésben 
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említett, elektronikus aláírással vagy 
bélyegzővel ellátott listáit.

Or. en

Indokolás

A pontosítás célja annak biztosítása, hogy az alkalmazások maguk dolgozhassák fel a 
tanúsítványokat, ami a gyakorlatban szükséges az ellenőrzéshez.

Módosítás 339
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

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus szükségtelennek tűnik. Ezért az a (6) bekezdésben 
szereplő végrehajtási aktusba integrálódik.

Módosítás 340
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 

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

alkalmazandó műszaki leírást és 
formátumokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 341
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] cikk törölve

Or. en

Indokolás

Erre a cikkre a továbbiakban nincs szükség, mivel a megbízható szolgáltatókra mostantól 
olyan általános elszámoltathatósági és felelősségi követelmények vonatkoznak, amelyek 
lehetővé teszik a megbízható szolgáltatásokat igénylő szolgáltatók számára, hogy értékeljék a 
biztonság szintjét, és az igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatást válasszák ki.

Módosítás 342
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.
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Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 343
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) megfelelő elővigyázatossági 
intézkedéseket tesz e rendelet szerinti 
kártérítési felelőssége tekintetében, 
különösen azáltal, hogy megfelelő 
pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik, 
illetve megfelelő felelősségbiztosítási
rendszert léptet életbe;

Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazásból úgy tűnt, hogy az önmagában is felelősséget ró a szolgáltatóra 
nézve, miközben csak az elővigyázatossági intézkedéseket kellene kötelezővé tennie.

Módosítás 344
Pilar del Castillo Vera

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 
–, egyértelmű és átlátható módon
tájékoztatja a minősített megbízható 
szolgáltatást igénybe vevő személyt a 
szolgáltatás használatának pontos 
feltételeiről, valamint a felelősségi 
korlátokról;
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Or. en

Módosítás 345
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 nem engedélyezett
változtatásokkal szemben védettek, és 
biztosítják az általuk támogatott eljárások 
műszaki biztonságát és megbízhatóságát;

Or. en

Indokolás

Noha a „megbízható” szó magasabb színvonalra utalhat, a rendszernek végső soron e 
bekezdés követelményeinek kell megfelelnie. Nem egyértelmű, hogy a „megbízható” jelző 
önmagában további követelményt jelent-e. Ennek egyértelműsítése érdekében csak az 
engedélyezett változtatásokat kellene lehetővé tenni.

Módosítás 346
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

Noha a „megbízható” szó magasabb színvonalra utalhat, a rendszernek végső soron e 
bekezdés követelményeinek kell megfelelnie. Nem egyértelmű, hogy a „megbízható” jelző 
önmagában további követelményt jelent-e.
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Módosítás 347
Jürgen Creutzmann

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, aki számára az adatokat 
kibocsátották, vagy amennyiben ezt a 
nemzeti vagy az uniós jog megengedi;

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a hatályos nemzeti vagy uniós jogszabályok előírhatják vagy 
megengedhetik a közzétételt.

Módosítás 348
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) tekintet nélkül arra, hogy a minősített 
megbízható szolgáltató időközben 
beszüntette a minősített megbízható 
szolgáltatások nyújtását, 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



PE510.784v01-00 170/174 AM\936276HU.doc

HU

Indokolás

Fontos, hogy a vonatkozó információk továbbra is elérhetők legyenek, akkor is, ha a 
szolgáltató időközben beszüntette tevékenységeit.

Módosítás 349
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. nem nyújtanak szolgáltatást olyan 
tevékenységekkel összefüggésben, 
amelyeknek jogellenes természetéről 
tudomásuk van.

Or. fr

Módosítás 350
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 351
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 világos, hogy pontosan mit jelent a „hatékony” és „megbízható”. A „bármikor 
elérhető” már utal a megbízhatóságra. Továbbá a közszektor szolgáltatásaival ellentétben a 
magánszektorbeli megoldások nem lehetnek mindig ingyenesek. Az ilyen szolgáltatásokat 
igénybe vevő feleknek szabadon kell tudniuk megválasztani mögöttes üzleti modelljüket.

Módosítás 352
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 
az intézkedéseket.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a megbízható rendszerekre és 
termékekre vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
e rendelet céljából alkalmazandó 
szabványok meghatározásakor biztosítja 
az érdekelt felek által szolgáltatott 
információk megfelelő figyelembevételét, 
lehetőleg hatásvizsgálat formájában. 
Amennyiben a megbízható rendszerek és 
termékek megfelelnek ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
19. cikkben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
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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.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg egészében minden cikkre vonatkozik, amely szabványok használatát 
említi.

Módosítás 353
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 
tekintetében 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.

Or. en

Indokolás

A cél legyen olyan szabványok kidolgozása, amelyek megfelelnek e rendeletben meghatározott 
követelményeknek. Nem egyértelmű, hogy a „megbízható” jelző önmagában további 
követelményt jelent-e. Nincs jogi értelemben vett különbség az X követelménynek megfelelő 
rendszerek, illetve az X követelménynek megfelelő megbízható rendszerek között. 
Ellenkezőleg, a „megbízható” rendszerekre vonatkozó szabványok azt a hamis benyomást 
kelthetik, hogy az azonos követelményeket teljesítő, de a szabványnak nem megfelelő 
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rendszerek nem megbízhatóak.

Módosítás 354
Pilar del Castillo Vera

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 a megbízható rendszerekre és 
termékekre vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A
19. cikkben foglalt követelmények 
teljesítését a megbízható rendszerek és 
termékek fenti szabványoknak való 
megfelelésével érik el. 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

Módosítás 355
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
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Indokolás

Az 1999/93/EK irányelv szövegezése láthatóan jobban figyelembe veszi a formátumra és az 
eljárásra vonatkozó eltérő nemzeti követelményeket.


