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Módosítás 356
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az elektronikus aláírás a saját kezű 
aláírással azonos joghatású. Különösen a 
hamisított aláírás semmis és érvénytelen. 
A szolgáltatást igénybe vevő félre hárul 
annak a kockázata, hogy egy aláírásról 
eldöntse, hogy hamis-e vagy sem.

Or. en

Indokolás

Az aláírásokat eltérő módon kezelik az egyes tagállamok joghatóságai. Ez azonban magában 
foglalja nem a fogyasztó vagy a rendszer felhasználója, hanem a rendszert biztosító szerv 
hamisításának veszélyét (ezért jobb a hiányosságok orvoslása, illetve az, hogy 
megbizonyosodjunk arról, hogy nincsenek hiányosságok).

Módosítás 357
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 358
Jean-Pierre Audy



PE510.822v01-00 4/62 AM\936634HU.doc

HU

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 aláírásról 
vélelmezni kell, hogy a saját kezű aláírással 
azonos joghatású.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel az elektronikus aláírás-hamisítás veszélyére, a módosítás célja –
elővigyázatosságból – az azonosság helyett az azonosság vélelmezésének bevezetése. 

Módosítás 359
Marita Ulvskog

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) Egy elektronikus aláírás a saját kezű 
aláírással azonos joghatású.

Or. en

Módosítás 360
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Tekintettel az előző bekezdésre, e bekezdés joghatása nem egyértelmű.

Módosítás 361
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 362
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az aláírásokat eltérő módon kezelik az egyes tagállamok joghatóságai. Egyes országokban 
komoly közjegyzői hagyományok vannak, míg másokban nem. Az aláírás-felismerés 
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harmonizálása és az állampolgárok számára történő kiszámíthatósága tekintetében az 
elektronikus aláírásokról szóló rendelet helyett különféle jogalkotási változásokra van 
szükség.

Módosítás 363
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 364
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egy közigazgatási szerv által kínált 
online szolgáltatás más tagállamokban 
való hozzáféréséhez a tagállamok nem 

törölve
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követelhetnek meg a minősített 
elektronikus aláírásnál magasabb 
biztonsági szintű elektronikus aláírást.

Or. en

Módosítás 365
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Összevonva a (7) bekezdéssel.

Módosítás 366
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

Tekintettel a 37a. módosított (új) cikkben az új technológiai követelmények elfogadására 
létrehozott mechanizmusra, e megfelelési mechanizmusra nincs szükség.

Módosítás 367
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 368
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza az ezen cikk (4) 
bekezdésében hivatkozott elektronikus 
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szabványok hivatkozási számainak listáját. 
Amennyiben az elektronikus aláírás 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a (6) bekezdés értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott biztonsági 
szintek betartását. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 
ezeket az intézkedéseket.

aláírások különböző biztonsági szintjeinek 
meghatározását, és létrehozza az e 
szintekre vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. 
Amennyiben az elektronikus aláírás 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a meghatározott biztonsági 
szintek betartását. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 
ezeket az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok.

Módosítás 369
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját. 
A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben az 
elektronikus aláírás megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
(6) bekezdés értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott biztonsági szintek 
betartását. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
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kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 370
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk törölve
Elektronikus aláírás hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványok
(1) Az elektronikus aláírás hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványoknak meg 
kell felelniük az I. mellékletben foglalt 
követelményeknek.
(2) Az elektronikus aláírás hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra nem 
vonatkoznak az I. mellékletben foglalt 
előírásokat meghaladó kötelező 
követelmények.
(3) Ha az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványt az első aktiválást követően 
visszavonják, a tanúsítvány érvényét 
veszti, státusza pedig semmilyen 
körülmények között nem állítható vissza 
érvényességének megújításával.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.
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(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. 
Amennyiben az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
I. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
kihirdeti ezeket az intézkedéseket.

Or. en

(Lásd továbbá a 9–15. és 3–7. módosított cikkeket.)

Indokolás

Nem helyénvaló egy uniós rendeletben szigorú műszaki szabványokat kialakítani, mivel erre a 
mellékletekben kerül sor. A piacon már éppen elég ösztönző áll a megbízhatóság biztosítása 
érdekében rendelkezésre, valamint annak ösztönzésére, hogy a megbízhatóság a 9–15. és 3–7. 
cikkben említett átláthatóság, ellenőrzés és felelősség révén legyen szavatolva.

Módosítás 371
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

E kiegészítő előírások, például bizonyos szakmákra vonatkozó jellemzők tagállami 
bevezetésére szükség lehet. A tagállamoknak azonban a tagállamok közötti tranzakciós 
rendszerüket ehhez kell igazítaniuk.

Módosítás 372
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok. Ezért kell összevonni a következő 
bekezdéssel.

Módosítás 373
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. 
Amennyiben az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus aláírás 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit – lehetőleg 
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I. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

hatásvizsgálat formájában – megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben az 
elektronikus aláírás hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
I. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 374
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE510.822v01-00 14/62 AM\936634HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok. Ezért ez a bekezdés az előzővel lett 
összevonva.

Módosítás 375
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló egy uniós rendeletben szigorú műszaki szabványokat kialakítani, mivel erre a 
mellékletekben kerül sor. A piacon már éppen elég ösztönző áll a megbízhatóság biztosítása 
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érdekében rendelkezésre, valamint annak ösztönzésére, hogy a megbízhatóság a 9–15. és 3–7 
cikkben említett átláthatóság, ellenőrzés és felelősség révén legyen szavatolva.

Módosítás 376
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírás létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. A Bizottság biztosítja, 
hogy az e rendelet alkalmazásában 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásánál az érdekeltek 
észrevételeit – lehetőleg hatásvizsgálat 
formájában – megfelelően figyelembe 
vegyék. Amennyiben a minősített 
elektronikus aláírás létrehozására alkalmas 
eszköz megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a II. mellékletben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 377
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 378
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközöket a 
tagállamok által kijelölt megfelelő állami 

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

hitelesítheti, feltéve, hogy azokat a 
Bizottság által végrehajtási aktusok útján 
létrehozott listában szereplő 
információtechnológiai termékek 
biztonságának értékelésére vonatkozó 
szabványok egyikével összhangban egy 
biztonságértékelési eljárásnak vetettek alá. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. The Commission shall 
publish those acts in the Official Journal of 
the European Union

Or. en

Indokolás

Természetesen, miért is ne? Készítsünk egy listát.

Módosítás 379
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelesített minősített elektronikus 
aláírás létrehozására alkalmas eszközök 
listájának közzététele

A hitelesített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközök listájának 
közzététele

Or. en

Módosítás 380
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok indokolatlan késedelem (1) A tagállamok indokolatlan késedelem 
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nélkül bejelentik a Bizottságnak a 
23. cikkben említett szervek által 
hitelesített minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó adatokat. Kötelesek továbbá 
indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni 
a Bizottságnak a hitelesítéssel már nem 
rendelkező, elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó adatokat.

nélkül bejelentik a Bizottságnak a 
23. cikkben említett szervek által 
hitelesített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó adatokat. Kötelesek továbbá 
indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni 
a Bizottságnak a hitelesítéssel már nem 
rendelkező, elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó adatokat.

Or. en

Módosítás 381
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A beérkezett adatok alapján a Bizottság 
létrehozza, közzéteszi és fenntartja a 
hitelesített minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközök listáját.

(2) A beérkezett adatok alapján a Bizottság 
létrehozza, közzéteszi és fenntartja a 
hitelesített minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközök listáját. A 
Bizottság elektronikus úton, késedelem 
nélkül továbbítja e frissítéseket a 
tagállamok számára.

Or. fr

Módosítás 382
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A beérkezett adatok alapján a Bizottság 
létrehozza, közzéteszi és fenntartja a 
hitelesített minősített elektronikus aláírás 

(2) A beérkezett adatok alapján a Bizottság 
létrehozza, közzéteszi és fenntartja az 
elektronikus aláírás létrehozására alkalmas 
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létrehozására alkalmas eszközök listáját. eszközök listáját.

Or. en

Módosítás 383
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 384
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve
A minősített elektronikus aláírás 
hitelesítésére vonatkozó követelmények
(1) A minősített elektronikus aláírást 
hitelesnek kell tekinteni, amennyiben 
nagy biztonsággal megállapítható, hogy az 
aláírás idején:
a) az aláírást hitelesítő tanúsítvány a 
minősített elektronikus aláírás 
I. mellékletben foglalt előírásoknak 
megfelelő tanúsítványa;
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b) az előírt minősített tanúsítvány hiteles 
és érvényes;
c) az aláírás-hitelesítő adatok megfelelnek 
a szolgáltatást igénybe vevő fél számára 
megadott adatoknak;
d) a szolgáltatást igénybe vevő fél 
pontosan megkapja az aláírót 
egyértelműen azonosító adatokat;
e) álnév használata esetén az álnév 
használatának tényét egyértelműen 
feltüntetik a szolgáltatást igénybe vevő fél 
számára;
f) az elektronikus aláírást minősített 
elektronikus aláírás létrehozására 
alkalmas eszközzel állították elő;
g) az aláírt adatok sértetlensége nem 
került veszélybe;
h) teljesülnek a 3. cikk (7) bekezdésében 
szabályozott követelmények;
i) az aláírás hitelesítésére használt 
rendszer biztosítja a hitelesítési eljárás 
pontos eredményét a szolgáltatást igénybe 
vevő fél számára, és lehetővé teszi, hogy a 
szolgáltatást igénybe vevő fél minden, a 
biztonságot érintő problémát észleljen.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.
(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások hitelesítésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak 
listáját. Amennyiben a minősített 
elektronikus aláírás hitelesítése megfelel 
ezeknek a szabványoknak, vélelmezni kell 
az (1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
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kihirdeti ezeket az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló egy uniós rendeletben szigorú műszaki szabványokat kialakítani, mivel erre a 
mellékletekben kerül sor. A piacon már éppen elég ösztönző áll a megbízhatóság biztosítása 
érdekében rendelkezésre, valamint annak ösztönzésére, hogy a megbízhatóság a 15-16. 
cikkben említett átláthatóság és ellenőrzés révén legyen biztosítva.

Módosítás 385
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások hitelesítésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját. 
A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben a 
minősített elektronikus aláírás hitelesítése 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell az (1) bekezdésben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben szereplő összes olyan cikkre is érvényes, amelyben a szabványok 
alkalmazásáról van szó.
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Módosítás 386
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
Minősített elektronikus aláíráshoz tartozó 
minősített hitelesítési szolgáltatás
(1) A minősített elektronikus aláírásokhoz 
tartozó minősített hitelesítési szolgáltatást 
olyan minősített megbízható szolgáltató 
nyújthat, aki:
a) a 25. cikk (1) bekezdésének megfelelő 
hitelesítést biztosít; és
b) lehetővé teszi a szolgáltatást igénybe 
vevő felek részére, hogy automatikus 
formában kapják meg a hitelesítési eljárás 
eredményét, amely megbízható, hatékony, 
és amelyet a minősített hitelesítési 
szolgáltatás biztosítójának fokozott 
biztonságú elektronikus aláírásával vagy 
fokozott biztonságú elektronikus 
bélyegzőjével láttak el.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az (1) bekezdésben említett 
minősített hitelesítési szolgáltatásra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. Amennyiben a 
minősített elektronikus aláíráshoz tartozó 
hitelesítési szolgáltatás megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

Nem helyénvaló egy uniós rendeletben szigorú műszaki szabványokat kialakítani, mivel erre a 
mellékletekben kerül sor. A piacon már éppen elég ösztönző áll a megbízhatóság biztosítása 
érdekében rendelkezésre, valamint annak ösztönzésére, hogy a megbízhatóság a 15-16. 
cikkben említett átláthatóság és ellenőrzés révén legyen biztosítva.

Módosítás 387
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 388
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az (1) bekezdésben említett 
minősített hitelesítési szolgáltatásra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 

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

számainak listáját. A Bizottság biztosítja, 
hogy az e rendelet alkalmazásában 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásánál az érdekeltek 
észrevételeit – lehetőleg hatásvizsgálat 
formájában – megfelelően figyelembe 
vegyék. Amennyiben a minősített 
elektronikus aláíráshoz tartozó hitelesítési 
szolgáltatás megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 389
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
A minősített elektronikus aláírás 
megőrzése
(1) Az elektronikus aláírás megőrzésére 
vonatkozó minősített szolgáltatást olyan 
minősített megbízható szolgáltatónak kell 
nyújtania, amely olyan eljárásokat és 
technológiákat alkalmaz, amelyek képesek 
a minősített elektronikus aláírást 
hitelesítő adatok megbízhatóságát azok 
technológiai érvényességi idején túl is 
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meghosszabbítani.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (1) bekezdésben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.
(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a minősített elektronikus 
aláírások megőrzésére vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak 
listáját. Amennyiben a minősített 
elektronikus aláírás megőrzésére 
vonatkozó szabályok megfelelnek ezeknek 
a szabványoknak, vélelmezni kell a 
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
kihirdeti ezeket az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló egy uniós rendeletben szigorú műszaki szabványokat kialakítani, mivel erre a 
mellékletekben kerül sor. A piacon már éppen elég ösztönző áll a megbízhatóság biztosítása 
érdekében rendelkezésre, valamint annak ösztönzésére, hogy a megbízhatóság a 15-16. 
cikkben említett átláthatóság és ellenőrzés révén legyen szavatolva.

Módosítás 390
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben a 
minősített elektronikus aláírás megőrzésére 
vonatkozó szabályok megfelelnek ezeknek 
a szabványoknak, vélelmezni kell a 
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 391
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Az elektronikus bélyegző joghatása
(1) Az elektronikus bélyegző joghatása és 
bírósági eljárásokban bizonyítékként való 
elfogadhatósága nem tagadható meg 
kizárólag amiatt, hogy az elektronikus 
formátumú.
(2) Sajátos törvényi vélelem vonatkozik a 
minősített elektronikus bélyegzőre, amely 
szavatolja az ilyen bélyegzővel ellátott 
adatok eredetét és sértetlenségét.
(3) A minősített elektronikus bélyegzőt 
valamennyi tagállamban el kell ismerni és 
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el kell fogadni.
(4) Amennyiben a minősített elektronikus 
bélyegzőnél alacsonyabb biztonsági szintű 
elektronikus bélyegzőt írnak elő, 
különösen akkor, ha egy tagállam 
valamely közigazgatási szerv által nyújtott 
online szolgáltatáshoz való hozzáféréshez 
írja azt elő az ilyen szolgáltatással 
kapcsolatos kockázatok megfelelő 
értékelése alapján, a legalább azonos 
biztonsági szintű elektronikus bélyegzők 
mindegyikét el kell fogadni.
(5) A valamely közigazgatási szerv által 
kínált online szolgáltatáshoz való 
hozzáféréshez a tagállamok nem 
követelhetnek meg a minősített
elektronikus bélyegzőnél magasabb 
biztonsági szintű elektronikus bélyegzőt.
(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus bélyegző 
(4) bekezdésben említett különböző 
biztonsági szintjeinek meghatározására 
vonatkozóan.
(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegzők 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak 
listáját. Amennyiben az elektronikus 
bélyegző megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
(6) bekezdés értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott biztonsági szintek 
betartását. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
kihirdeti ezeket az intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 392
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
3 fejezet – 4 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elektronikus bélyegzők A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 393
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 394
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 395
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 396
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 397
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok. Összevonva a következő bekezdéssel.

Módosítás 398
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegzők 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját. 
A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben az 
elektronikus bélyegző megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
(6) bekezdés értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott biztonsági szintek 
betartását. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 399
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegzők 
különböző biztonsági szintjeire vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját. 
Amennyiben az elektronikus bélyegző 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (4) bekezdésben 
hivatkozott elektronikus bélyegzők 
különböző biztonsági szintjeit, és 
létrehozza az e szintekre vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját. 
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vélelmezni kell a (6) bekezdés értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott biztonsági 
szintek betartását. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 
ezeket az intézkedéseket.

Amennyiben az elektronikus bélyegző 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a (6) bekezdés értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott biztonsági 
szintek betartását. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti 
ezeket az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Ehhez megfelelőbbnek tűnnek a végrehajtási aktusok.

Módosítás 400
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve
Elektronikus bélyegző hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó követelmények
(1) Az elektronikus bélyegző hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványoknak meg 
kell felelniük a III. mellékletben foglalt 
követelményeknek.
(2) Az elektronikus bélyegző hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra nem 
vonatkoznak a III. mellékletben foglalt 
előírásokat meghaladó kötelező 
követelmények.
(3) Ha az elektronikus bélyegző 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványt az első aktiválást követően 
visszavonják, a tanúsítvány érvényét 
veszti, státusza pedig semmilyen 
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körülmények között nem állítható vissza 
érvényességének megújításával.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a III. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.
(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegző 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. 
Amennyiben az elektronikus bélyegző 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítvány megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell a 
III. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
kihirdeti ezeket az intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 401
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus bélyegző hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványoknak meg 
kell felelniük a III. mellékletben foglalt 
követelményeknek.

(1) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en
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Módosítás 402
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a nemzeti szinten megkövetelt különleges előírásokat.

Módosítás 403
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 404
Paul Rübig

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

(3) Ha az elektronikus bélyegző 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványt az első aktiválást követően 
visszavonják, a tanúsítvány érvényét 
veszti, státusza pedig semmilyen 
körülmények között nem állítható vissza 
érvényességének megújításával.

(3) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 405
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az elektronikus bélyegző 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben az 
elektronikus bélyegző hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítvány megfelel 
ezeknek a szabványoknak, vélelmezni kell 
a III. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en



PE510.822v01-00 36/62 AM\936634HU.doc

HU

Indokolás

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

Módosítás 406
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti. Amennyiben az elektronikus 
bélyegző hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítvány megfelel ezeknek a
szabványoknak, vélelmezni kell a 
III. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 407
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Minősített elektronikus bélyegző 
létrehozására alkalmas eszközök
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(1) A 22. cikket értelemszerűen 
alkalmazni kell a minősített elektronikus 
bélyegző létrehozására alkalmas 
eszközökre vonatkozó követelményekre.
(2) A 23. cikket értelemszerűen 
alkalmazni kell a minősített elektronikus 
bélyegző létrehozására alkalmas eszközök 
hitelesítésére.
(3) A 24. cikket értelemszerűen 
alkalmazni kell a hitelesített és minősített 
elektronikus bélyegző létrehozására 
alkalmas eszközök listájának 
közzétételére.

Or. en

Módosítás 408
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikket értelemszerűen alkalmazni 
kell a minősített elektronikus bélyegző 
létrehozására alkalmas eszközökre 
vonatkozó követelményekre.

(1) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 409
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 23. cikket értelemszerűen alkalmazni 
kell a minősített elektronikus bélyegző 
létrehozására alkalmas eszközök 
hitelesítésére.

(2) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.
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Or. en

Módosítás 410
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 24. cikket értelemszerűen alkalmazni 
kell a hitelesített és minősített elektronikus 
bélyegző létrehozására alkalmas eszközök 
listájának közzétételére.

(3) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 411
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
A minősített elektronikus bélyegzők 
hitelesítése és megőrzése
A 25., 26. és 27 cikket értelemszerűen 
alkalmazni kell a minősített elektronikus 
bélyegzők hitelesítésére és megőrzésére.

Or. en

Módosítás 412
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 25., 26. és 27 cikket értelemszerűen 
alkalmazni kell a minősített elektronikus 
bélyegzők hitelesítésére és megőrzésére.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 413
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 32. cikk törölve
Az elektronikus időbélyegzők joghatása
(1) Az elektronikus időbélyegző joghatása 
és bírósági eljárásokban bizonyítékként 
való elfogadhatósága nem tagadható meg 
kizárólag amiatt, hogy az elektronikus 
formátumú.
(2) Sajátos törvényi vélelem vonatkozik a 
minősített elektronikus időbélyegzőre, 
amely szavatolja az általa feltüntetett 
időpontot és az ehhez az időponthoz 
kapcsolódó adatok sértetlenségét.
(3) A minősített elektronikus időbélyegzőt 
valamennyi tagállamban el kell ismerni és 
el kell fogadni.

Or. en

Módosítás 414
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 33. cikk törölve
A minősített elektronikus időbélyegzőkre 
vonatkozó követelmények
(1) A minősített elektronikus 
időbélyegzőnek az alábbi 
követelményeknek kell megfelelnie:
a) pontosan összhangban legyen az 
egyezményes koordinált világidővel (UTC) 
olyan módon, hogy kizárja az adatok 
észrevétlen megváltoztatásának 
lehetőségét;
b) megbízható időforráson alapuljon;
c) minősített megbízható szolgáltató 
bocsátja ki;
d) a minősített megbízható szolgáltató 
fokozott biztonságú elektronikus 
aláírásának vagy fokozott biztonságú 
elektronikus bélyegzőjének használatával, 
vagy ezekkel egyenértékű módszerrel 
jegyzik ellen.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az időpont adatokhoz, 
valamint egy megbízható időforráshoz 
történő pontos kapcsolására vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak 
listáját. Amennyiben az időpont 
adatokhoz, valamint egy megbízható 
időforráshoz történő pontos kapcsolása 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell az (1) bekezdésben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 415
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a minősített megbízható szolgáltató 
fokozott biztonságú elektronikus
aláírásának vagy fokozott biztonságú 
elektronikus bélyegzőjének használatával, 
vagy ezekkel egyenértékű módszerrel
jegyzik ellen.

d) a minősített megbízható szolgáltató 
fokozott biztonságú elektronikus 
aláírásának vagy fokozott biztonságú 
elektronikus bélyegzőjének használatával 
jegyzik ellen.

Or. ro

Módosítás 416
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az időpont adatokhoz, 
valamint egy megbízható időforráshoz 
történő pontos kapcsolására vonatkozó 
szabványok hivatkozási számainak listáját.
A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben az 
időpont adatokhoz, valamint egy 
megbízható időforráshoz történő pontos 
kapcsolása megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
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az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 417
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
Az elektronikus dokumentumok joghatása 
és elfogadása
(1) Az elektronikus dokumentumot a 
papíralapú dokumentummal 
egyenértékűnek és a bírósági 
eljárásokban bizonyítékként 
elfogadhatónak kell tekinteni, figyelembe 
véve hitelességének és sértetlenségének 
biztonsági szintjét.
(2) Az adott dokumentum kibocsátásában 
illetékes személy minősített elektronikus 
aláírásával vagy minősített elektronikus 
bélyegzőjével ellátott dokumentumra 
vonatkozik hitelességének és 
sértetlenségének törvényi vélelme, 
amennyiben a dokumentum nem 
tartalmaz a dokumentum automatikus 
módosítására alkalmas dinamikus 
elemeket.
(3) Ha eredeti dokumentum vagy 
hitelesített másolat szükséges valamely 
közigazgatási szerv által kínált online 
szolgáltatás nyújtásához, más 
tagállamban további követelmények 
teljesítése nélkül el kell fogadni legalább 
az adott dokumentum kibocsátásában 
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illetékes személy által kibocsátott 
elektronikus dokumentumokat, és azokat, 
amelyek a kibocsátó tagállam nemzeti 
jogszabályai értelmében eredetinek vagy 
hitelesített másolatnak minősülnek.
(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja az elektronikus 
aláírások és bélyegzők (2) bekezdésben 
említett olyan formátumait, amelyeket 
minden esetben el kell fogadni, amikor 
egy tagállam valamely közigazgatási 
szerve által kínált online szolgáltatás 
nyújtásához aláírt vagy bélyegzővel 
ellátott dokumentumot ír elő. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 418
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az elektronikus dokumentum a 
bírósági eljárásokban bizonyítékként
elfogadható, figyelembe véve 
hitelességének és sértetlenségének 
biztonsági szintjét.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben eredeti papírdokumentumokra van szükség, és nem lenne helyénvaló 
ugyanolyan jogi érvényességet tulajdonítani az elektronikus dokumentumoknak. Ennek 
eldöntését végső soron a nemzeti jogra kell bízni.
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Módosítás 419
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 420
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A minősített elektronikus aláírással
vagy minősített elektronikus bélyegzővel
ellátott dokumentumra vonatkozik a
hitelességének és sértetlenségének törvényi 
vélelme, amennyiben a dokumentum nem 
tartalmaz a dokumentum automatikus 
módosítására alkalmas dinamikus 
elemeket.

Or. en

Indokolás

Egy elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott dokumentumról feltételezni kell, hogy 
autentikus és sértetlen. Ugyanakkor nem vonatkozik ilyen vélelem sem arra a személyre, aki 
aláírta a dokumentumot, sem pedig az ő aláírási hatáskörére.
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Módosítás 421
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az elektronikus dokumentumok tartalmaznak olyan rejtett elemeket – például "utoljára 
mentette” vagy hasonló tulajdonságok – , amelyek változhatnak, de az előírás célja a tartalom 
sértetlenségének biztosítása, mert a felek erre hagyatkoznak.

Módosítás 422
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 423
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
A minősített elektronikus kézbesítési 
szolgáltatás joghatása
(1) Az elektronikus kézbesítési szolgáltatás 
igénybevételével küldött vagy fogadott 
adatok a bírósági eljárásokban 
elfogadhatók bizonyítékként, tekintettel az 
adatok sértetlenségére és egy adott címzett 
részére történt adatküldés vagy az általa 
történt adatfogadás dátumának és 
időpontjának biztonságára.
(2) Az elektronikus kézbesítési szolgáltatás 
igénybevételével küldött vagy fogadott 
adatokra törvényi vélelem vonatkozik, 
amely szavatolja az adatok sértetlenségét 
és az adatküldés és adatfogadás minősített 
elektronikus kézbesítési rendszer által 
feltüntetett dátumának és időpontjának 
megbízhatóságát.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus kézbesítési 
szolgáltatás igénybevételével történő 
adatküldés és adatfogadás rendszereit 
érintően, amelyeket az elektronikus 
kézbesítési szolgáltatások 
interoperabilitásának elősegítését szem 
előtt tartva kell alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 424
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
A minősített elektronikus kézbesítési 
szolgáltatásokra vonatkozó követelmények
(1) A minősített elektronikus kézbesítési 
szolgáltatásoknak az alábbi 
követelményeknek kell megfelelniük:
a) egy vagy több minősített megbízható 
szolgáltatónak kell nyújtania őket;
b) lehetővé kell tenniük a küldő, és adott 
esetben a fogadó egyértelmű azonosítását;
c) az adatküldés és adatfogadás 
folyamatát egy minősített megbízható 
szolgáltató fokozott biztonságú 
elektronikus aláírásával vagy fokozott 
biztonságú elektronikus bélyegzőjével kell 
biztosítani olyan módon; hogy az kizárja 
az adatok észrevétlen megváltoztatásának 
lehetőségét;
d) az adatküldéshez vagy -fogadáshoz 
szükséges minden adatmódosítást 
világosan fel kell tüntetni az adatok 
küldője és címzettje számára;
e) az adatok küldésének, fogadásának és 
módosításának dátumát minősített 
elektronikus időbélyegzővel kell 
feltüntetni;
f) két vagy több minősített megbízható 
szolgáltató között történő adattovábbítás 
esetén az a) és e) pont követelményei 
vonatkoznak a minősített megbízható 
szolgáltatókra.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az adatküldés és 
adatfogadás folyamatára vonatkozó 
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szabványok hivatkozási számainak 
listáját. Amennyiben az adatküldés és az 
adatfogadás folyamata megfelel ezeknek a 
szabványoknak, vélelmezni kell az 
(1) bekezdésben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
kihirdeti ezeket az intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 425
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja az adatküldés és adatfogadás 
folyamatára vonatkozó szabványok 
hivatkozási számainak listáját. A Bizottság 
biztosítja, hogy az e rendelet 
alkalmazásában alkalmazandó 
szabványok meghatározásánál az 
érdekeltek észrevételeit – lehetőleg 
hatásvizsgálat formájában – megfelelően 
figyelembe vegyék. Amennyiben az 
adatküldés és az adatfogadás folyamata 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell az (1) bekezdésben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 426
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk törölve
Weboldal hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó követelmények
(1) A weboldal hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványoknak meg kell 
felelniük a IV. mellékletben foglalt 
követelményeknek.
(2) A weboldal hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványt valamennyi 
tagállamban el kell ismerni és el kell 
fogadni.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.
(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a weboldal hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. Amennyiben a 
minősített weboldal-hitelesítő tanúsítvány 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a IV. mellékletben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
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az intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 427
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk törölve
Weboldal hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra vonatkozó követelmények
(1) A weboldal hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványoknak meg kell 
felelniük a IV. mellékletben foglalt 
követelményeknek.
(2) A weboldal hitelesítésére szolgáló 
minősített tanúsítványt valamennyi 
tagállamban el kell ismerni és el kell 
fogadni.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.
(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a weboldal hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. Amennyiben a 
minősített weboldal-hitelesítő tanúsítvány 
megfelel ezeknek a szabványoknak, 
vélelmezni kell a IV. mellékletben foglalt 
követelmények teljesítését. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
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az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 428
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
létrehozhatja a weboldal hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó szabványok hivatkozási 
számainak listáját. A Bizottság biztosítja, 
hogy az e rendelet alkalmazásában 
alkalmazandó szabványok 
meghatározásánál az érdekeltek 
észrevételeit – lehetőleg hatásvizsgálat 
formájában – megfelelően figyelembe 
vegyék. Amennyiben a minősített 
weboldal-hitelesítő tanúsítvány megfelel 
ezeknek a szabványoknak, vélelmezni kell 
a IV. mellékletben foglalt követelmények 
teljesítését. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 39. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A Bizottság az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti ezeket 
az intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 429
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
III a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. fejezet
Szabványosítás

37. a. cikk
A technológiai követelmények 

elfogadására létrehozott mechanizmus
(1) Amennyiben ennek a rendeletnek a 
rendelkezéseit kizárólag az elektronikus 
hitelesítési és azonosítási rendszerekre 
vonatkozó konkrét műszaki jellemzők 
előírása révén lehet végrehajtani, a 
műszaki szabványok és szabályok, 
valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások szabályai terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben előírt eljárással összhangban 
a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot.
(2) A műszaki követelmények, sajátos 
előírások és szabványok kidolgozásának 
továbbra is az 1999/5/EK irányelvben és 
az információtechnológia és távközlés 
területén történő szabványosításról szóló 
1986. december 22-i 87/95/EGK tanácsi 
határozatban szereplő felülvizsgálati 
mechanizmusok tárgyát kell képeznie.

Or. en

Indokolás

Ezek az irányelvek határozzák meg egy, a szabványok és sajátos előírások kidolgozására 
vonatkozó, részvételen alapuló, átlátható és nyitott mechanizmus létrehozásának módját az 
Európai Unióban a szabványosítási irányelvnek megfelelően.
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Módosítás 430
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
8. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk
(5) bekezdésében, a 18. cikk
(5) bekezdésében, a 20. cikk
(6) bekezdésében, a 21. cikk
(4) bekezdésében, a 23. cikk
(3) bekezdésében, a 25. cikk
(2) bekezdésében, a 27. cikk
(2) bekezdésében, a 28. cikk
(6) bekezdésében, a 29. cikk
(4) bekezdésében, a 30. cikk
(2) bekezdésében, a 31. cikkben, a 35. cikk
(3) bekezdésében és a 37. cikk
(3) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az e rendelet
hatálybalépésétől számított öt évre szól. A 
Bizottság legkésőbb hat hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazás alapján hozott 
intézkedésekről. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb a folyó időszak vége 
előtt három hónappal nem emel kifogást a 
meghosszabbítás ellen.

Or. ro

Módosítás 431
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság a rendelet 
hatálybalépésének napjától határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 13. cikk
(5) bekezdésében és az 15. cikk (5) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. en

Módosítás 432
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(5) bekezdésében, a 15. cikk
(5) bekezdésében, a 16. cikk 
(5) bekezdésében, a 18. cikk 
(5) bekezdésében, a 20. cikk 
(6) bekezdésében, a 21. cikk 
(4) bekezdésében, a 23. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(2) bekezdésében, a 27. cikk 
(2) bekezdésében, a 28. cikk 

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

Or. en

Módosítás 433
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról. Az iparág 
képviselőivel és az érintett szereplőkkel 
való előzetes konzultáció nélkül a 
Bizottság nem fogadhat el az ezen 
rendelet hatálya alá tartozó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en

Módosítás 434
Pilar del Castillo Vera

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



PE510.822v01-00 56/62 AM\936634HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ezen rendelet hatálya alá tartozó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
nem lehet elfogadni az iparág 
képviselőivel és az érintett szereplőkkel 
való előzetes konzultáció nélkül.

Or. en

Módosítás 435
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 436
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro
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Módosítás 437
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 438
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 439
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletet törölték.
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Or. en

Indokolás

Már nem szükséges.

Módosítás 440
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 441
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 442
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletet törölték.

Or. en

Indokolás

Már nem szükséges.

Módosítás 443
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletet törölték.

Or. en

Indokolás

Már nem szükséges.

Módosítás 444
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azok a minősített elektronikus bélyegzőt d) azok az adatok, amelyek egyértelműen 
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hitelesítő adatok, amelyek megfelelnek az 
elektronikus bélyegzőt létrehozó 
adatoknak;

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

Or. en

Módosítás 445
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletet törölték.

Or. en

Indokolás

Már nem szükséges.

Módosítás 446
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletet törölték.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 447
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 448
Silvia-Adriana Þicãu

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) annak a jogi személynek a címéhez 
tartozó elemeket, beleértve legalább a 
várost és a tagállamot, akinek a részére a 
tanúsítványt a hivatalos nyilvántartásban 
szereplő módon bocsátják ki;

d) annak a természetes vagy jogi 
személynek a címéhez tartozó elemeket, 
beleértve legalább a várost és a tagállamot, 
akinek a részére a tanúsítványt a hivatalos 
nyilvántartásban szereplő módon bocsátják 
ki;

Or. ro

Módosítás 449
Silvia-Adriana Þicãu

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kibocsátott tanúsítvány jogosultjaként 
megnevezett jogi személy által működtetett 
doménnév (doménnevek).

e) a kibocsátott tanúsítvány jogosultjaként 
megnevezett természetes vagy jogi személy 
által működtetett doménnév (doménnevek).

Or. ro


