
PR\930845HU.doc PE507.971v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2012/0146(COD)

4.4.2013

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

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Marita Ulvskog



PE507.971v01-00 2/31 PR\930845HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0238),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0133/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. szeptember 18-i 
véleményére,1

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményeire (A7–0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
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 

(1) A gazdasági és társadalmi fejlődés 
szempontjából kiemelten fontos az online 
környezetbe vetett bizalom kiépítése. A 

                                               
1 HL C 351., 2012.11.15., 73. o.
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vállalkozások és a közigazgatás bizalom 
hiányában vonakodik az elektronikus 
tranzakciók végrehajtásától és új 
szolgáltatások alkalmazásától.

fogyasztók, a vállalkozások és a 
közigazgatás bizalom hiányában vonakodik 
az elektronikus tranzakciók végrehajtásától 
és új szolgáltatások alkalmazásától.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az esélyegyenlőség és a társadalmi 
csoportok teljes körű integrációjának 
biztosításához elengedhetetlen, hogy 
valamennyi polgár hozzáférjen azokhoz a 
technológiákhoz és készségekhez, amelyek 
alkalmazásával egyenlő mértékben 
élvezhetik a digitális ajánlatok és 
elektronikus szolgáltatások előnyeit. 

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A határon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv az e-egészségügyért felelős 
nemzeti hatóságokból álló hálózatot hoz 
létre. A határon átnyúló egészségügyi 
ellátás biztonságának és folytonosságának 
javítása érdekében előírja a hálózat 
számára, hogy iránymutatásokat 
dolgozzon ki az elektronikus egészségügyi 
adatokhoz és szolgáltatásokhoz történő 
tagállamok közötti hozzáférésre 
vonatkozóan, többek között támogatva a 

törölve
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tagállamokat abban, „hogy közös 
azonosítási és hitelesítési intézkedéseket 
dolgozzanak ki annak elősegítése 
érdekében, hogy az adatok a határon 
átnyúló egészségügyi ellátás keretében 
átadhatók legyenek”. Az elektronikus 
azonosítás és a hitelesítés kölcsönös 
elismerése és elfogadása kulcsfontosságú 
ahhoz, hogy a határon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatások valóban 
elérhetővé váljanak az uniós polgárok 
számára. A külföldi kezelések során a 
polgárok orvosi adatainak 
hozzáférhetőnek kell lenniük a kezelés 
helye szerinti országban. Ehhez az 
elektronikus azonosítást szolgáló szilárd, 
biztonságos és megbízható keretre van 
szükség.

Or. en

Indokolás

A 2011/24/EU irányelv hatályban van és alkalmazandó – függetlenül attól, hogy erre történik-
e utalás –, ezért ez a preambulumbekezdés felesleges és azt el kell hagyni.

Módosítás 4
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 

(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 
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vonatkozó sajátos előírásokból erednek, 
szükségszerűek.

vonatkozó sajátos előírásokból erednek, 
szükségszerűek. Az interoperabilitás 
kialakításakor mindazonáltal tiszteletben 
kell tartani az egyes tagállamok által a 
saját nemzeti elektronikus azonosítási 
rendszerük kifejlesztése során 
alkalmazott, eltérő megközelítéseket. Az 
interoperabilitást biztosító szabványoknak 
ennélfogva a különféle tagállami döntések 
tiszteletben tartása érdekében technológiai 
szempontból semlegesnek kell lenniük, és 
nem módosíthatják e rendszerek alapvető 
kialakítását. 

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az elektronikus azonosító eszközök 
több tagállamra kiterjedő használata nem 
vezethet a nyújtandó szolgáltatáshoz nem 
szükséges személyes adatok felfedéséhez. 
E tekintetben tehát tiszteletben kell tartani 
az adatminimalizálás elvét.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A rendeletnek technológiai 
szempontból semlegesnek kell lennie. Az 
általa biztosított joghatásoknak bármely 
műszaki eszközzel elérhetőnek kell 
lenniük, feltéve, hogy teljesülnek a rendelet 
előírásai.

(21) A rendeletnek mind az elektronikus 
azonosítási rendszerek, mind a 
megbízható elektronikus szolgáltatások 
tekintetében technológiai szempontból 
semlegesnek kell lennie. Az általa 
biztosított joghatásoknak bármely műszaki 
eszközzel elérhetőnek kell lenniük, feltéve, 
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hogy teljesülnek a rendelet előírásai.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) Az Unióban hatályba lépett, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben szereplő 
kötelezettségekkel, valamint a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
bizottsági javaslattal összhangban a 
fogyatékossággal élő személyeknek a többi 
fogyasztóval azonos alapokon kell tudniuk 
használni a megbízható szolgáltatásokat és 
az ilyen szolgáltatásnyújtás során 
alkalmazott végfelhasználói termékeket.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke értelmében politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak 
figyelembe kell vennie a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság 
biztosítására, a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a 
képzés és az emberi egészség védelmének 
magas szintjére vonatkozó 
követelményeket. Az elektronikus 
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azonosításra vonatkozó uniós szintű jogi 
intézkedések kidolgozása során 
érvényesíteni kell az akadálymentesítés és 
a mindenki számára történő tervezés 
elképzeléseit.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A megbízható szolgáltató a személyes 
adatok kezelője, ennélfogva eleget kell 
tennie 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 kötelezettségeknek. 
Különösen az adatgyűjtés mértékét kell a 
lehető legkisebbre csökkenteni a 
szolgáltatásnyújtás céljának 
figyelembevételével.

(24) A megbízható szolgáltató a személyes 
adatok kezelője, ennélfogva eleget kell 
tennie a nemzeti adatvédelmi jogban és 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 kötelezettségeknek. 
Különösen az adatgyűjtés és -megőrzés
mértékét kell a lehető legkisebbre 
csökkenteni a szolgáltatásnyújtás céljának 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az elektronikus azonosítási 
rendszerek és a megbízható elektronikus 
szolgáltatások alkalmazása szempontjából 
még fontosabb a megfelelő és 
összehangolt biztosítékok révén 
megvalósuló magas szintű adatvédelem, 
mivel mindkét esetben szükség van 
személyes adatok feldolgozására. Az ilyen 
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adatok feldolgozásán alapul többek között 
a személyek lehető legmegbízhatóbb 
módon történő azonosítása és hitelesítése; 
ezenfelül a megfelelő biztosítékok hiánya 
jelentős adatvédelmi kockázatokkal 
járhat, úgymint a személyazonossággal 
való visszaélés, illetve az elektronikus 
hordozóeszköz hamisítása vagy az azzal 
való visszaélés.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24b) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és a különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában, 
nevezetesen annak 8. cikkében elismert 
elveket.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Valamennyi megbízható szolgáltató 
köteles a tevékenységével kapcsolatos 
kockázatnak megfelelő, bevált biztonsági 
gyakorlatot követni a belső piacba vetett
felhasználói bizalom növelése érdekében.

(26) Valamennyi megbízható szolgáltató 
köteles a tevékenységével kapcsolatos 
kockázatnak megfelelő, bevált biztonsági 
gyakorlatot követni az érintett 
szolgáltatások iránti felhasználói bizalom 
elnyerése érdekében.

Or. en
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Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A biztonság megsértése – ha nem 
foglalkoznak vele megfelelően és időben –
jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. 
Ennélfogva a biztonság megsértésének 
haladéktalan bejelentése és a biztonsági 
kockázatértékelések létfontosságúak az 
érintett felek számára történő megfelelő 
tájékoztatás céljából a biztonság 
megsértése vagy az adatok 
sértetlenségének megszűnése esetén, 
különösen azért, hogy lehetőségük nyíljon 
a lehetséges kedvezőtlen hatások 
enyhítésére.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a rendelet a tagállamok által 
biztosított, a tagállamok által megbízott 
más jogalany által kibocsátott vagy
függetlenül kibocsátott, de a tagállamok 
által elismert elektronikus azonosításra és 
az Unió területén letelepedett megbízható 
szolgáltatókra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 12 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A megbízható szolgáltatások fogalmának a bizottsági javaslatban szereplő meghatározása 
túlságosan tág, ezért azt módosítani kell.  Ez a kisebb módosítás szűkíti a rendelet hatályát, 
ugyanakkor szükség van a megbízható szolgáltatások további részletesebb meghatározására.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 31 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. „a biztonság megsértése”: olyan 
biztonságot sértő esemény, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon 
feldolgozott adatok véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
módosítását, jogosulatlan felfedését vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi.

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a nemzeti jogszabályok vagy a 
közigazgatási gyakorlat értelmében egy 
szolgáltatás online elérése elektronikus 
azonosító eszközt és hitelesítést alkalmazó 
elektronikus azonosítással lehetséges, a 
7. cikkben említett, technológiai 
semlegességen alapuló koordinációs
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.

Or. en

Módosítás 18
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 
tagállam, illetve a tagállam által megbízott 
más jogalany bocsátja ki, vagy függetlenül 
bocsátják ki, és azt a bejelentő tagállam 
elismeri.

Or. en

Módosítás 19
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 

b) az elektronikus azonosító eszköz 
legalább a bejelentő tagállamban adott 
szolgáltatáshoz való hozzáférés céljából 
elektronikus azonosítást kínáló
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használható; közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használható;

Or. en

Módosítás 20
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 
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 ilyen különleges 
műszaki előírást csak a határaikon kívül 
letelepedett és ilyen hitelesítést 
végrehajtani kívánó igénybe vevő felek 
számára tehetnek kötelezővé, amennyiben 
ezeket az előírásokat a 8. cikk szerinti 
eljárásokkal összhangban fogadták el. 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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bejelentett elektronikus azonosítási b) a bejelentett elektronikus azonosítási 
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rendszerért felelős hatóságok; rendszerért felelős kormányzati szerv;

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus azonosító 
eszközök tagállamok közötti 
interoperabilitásának az olyan különböző 
biztonsági szintekre vonatkozó, 
technológiai szempontból semleges
minimumkövetelmények bevezetésével 
történő ösztönzésére vonatkozóan, amelyek 
nem módosíthatják a nemzeti elektronikus 
azonosítási rendszerek alapvető 
kialakítását.

Or. en
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Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus azonosító eszközök 
interoperabilitásának biztosításához a 
tagállamok között szükséges 
személyesadat-csere tekintetében a 
11. cikk (2) bekezdését értelemszerűen kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízható szolgáltatók szavatolják 
a megbízható szolgáltatásban részesülő 
személy adatainak bizalmas kezelését és 
sértetlenségét.

(3) A megbízható szolgáltatók szavatolják 
a megbízható szolgáltatásban részesülő 
személy adatainak bizalmas kezelését és 
sértetlenségét, különösen annak 
biztosításával, hogy a megbízható 
szolgáltatás előállítására használt adatok 
kikövetkeztethetősége kizárt legyen.
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Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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. Következésképpen a feldolgozott 
adatok álnév használata esetén is 
személyes adatnak minősülnek.

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A megbízható szolgáltatásokat igénybe 
vevők hozzáférési joga és tájékoztatása

A megbízható szolgáltatók legalább az 
alábbiakat biztosítják a szolgáltatást 
igénybe vevők számára:
a) a személyes adataik gyűjtésével, 
közlésével és megőrzésével kapcsolatos 
tájékoztatás;
b) a személyes adataik ellenőrzését és 
adatvédelmi jogaik gyakorlását lehetővé 
tevő eszközök.

Or. en
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Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 30
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 
megfelelő felügyeleti szervet jelölnek ki. A 
felügyeleti szerveket fel kell ruházni 
minden olyan felügyeleti és vizsgálati 
hatáskörrel, amely feladataik ellátásához 
szükséges.

Or. en

Módosítás 31
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
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Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elhagyását az indokolja, hogy az előadó szerint az 
ilyen felhatalmazás célját és alkalmazási körét pontosabban meg kell határozni. Felkéri a 
Bizottságot, hogy pontosabban ismertesse a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra irányuló 
javaslata célját.

Módosítás 32
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 (3) bekezdésben említett 
jelentésre vonatkozó formátumokat. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 39. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kérelem teljesítése 
összeegyeztethetetlen lenne e rendelettel.

b) a kérelem teljesítése 
összeegyeztethetetlen lenne e rendelettel 
vagy a nemzeti joggal.

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés
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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 jogi 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A végrehajtási aktusok elhagyását az indokolja, hogy az előadó szerint az ilyen végrehajtási 
aktusok célját és hatályát pontosabban meg kell határozni. Felkéri a Bizottságot, hogy a 
pontosabban ismertesse, hogy miért javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

Módosítás 35
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, 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. Ha 24 
órán belül nem lehetséges ilyen értesítés, 
az értesítéshez csatolni kell a késedelem 
indokainak ismertetését.

Or. en
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Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a biztonság megsértése feltehetően 
kedvezőtlenül érinti a megbízható 
szolgáltatásokat igénybe vevőt, a 
felügyeleti szerv indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti a megbízható 
szolgáltatásokat igénybe vevőket, hogy 
utóbbiak megtehessék a szükséges 
óvintézkedéseket. Úgy kell tekinteni, hogy 
a biztonság megsértése kedvezőtlenül 
érinti a megbízható szolgáltatásokat 
igénybe vevőt, ha az például a 
személyazonossággal való visszaéléshez 
vagy hamisításhoz, illetve a jó hírnév 
megsértéséhez vezethet.

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 39
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 
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

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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 
elismerik.

Or. en

Indokolás

A pontosítás már megtörtént a szövegben később hivatkozásként feltüntetett 
765/2008/EK rendeletben.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 42
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 rendelkezésre bocsátotta a 
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vonatkozó dokumentumokat, az 
ellenőrzést három hónapon belül elvégzik.

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44
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) rögzíti egy adott minősített megbízható 
szolgáltató által vagy számára kibocsátott 
adatokra vonatkozó lényeges 
információkat, elsősorban bizonyíték 
bírósági eljárások során történő 
szolgáltatása céljából; ezen információk 
megőrzését szigorúan a szükséges 
időszakra kell korlátozni és annak 
összhangban kell állnia az 
adatminimalizálás elvével. Az ilyen 
rögzítés végezhető elektronikus úton;

Or. en
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Módosítás 45
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.

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

Or. en

Módosítás 46
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. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb 
három hónappal az egyes időszakok vége 
előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás 
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ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra. 

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(5) bekezdésében, a 15. cikk 
(5) bekezdésében, a 16. cikk 
(5) bekezdésében, a 18. cikk 
(5) bekezdésében, a 20. cikk 
(6) bekezdésében, a 21. cikk 
(4) bekezdésében, a 23. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(2) bekezdésében, a 27. cikk 
(2) bekezdésében, a 28. cikk 
(6) bekezdésében, a 29. cikk 
(4) bekezdésében, a 30. cikk 
(2) bekezdésében, a 31. cikkben, a 35. cikk 
(3) bekezdésében és a 37. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti 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.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja 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 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 48
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 49
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 öt éven belül kell benyújtani. A 
további jelentéseket azt követően 
négyévente kell benyújtani, szükség esetén 
a megfelelő jogalkotási javaslatok 
kíséretében.

Or. en
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Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az elektronikus aláírás létrehozásához 
használt, elektronikus aláírást létrehozó 
adatok kikövetkeztethetősége ésszerű 
mértékig kizárható legyen, az elektronikus 
aláírás pedig védve legyen a jelenleg 
rendelkezésre álló technológiát alkalmazó 
hamisítás ellen;

c) az elektronikus aláírás létrehozásához 
használt, elektronikus aláírást létrehozó 
adatok kikövetkeztethetősége kizárható 
legyen, az elektronikus aláírás pedig védve 
legyen a jelenleg rendelkezésre álló 
technológiát alkalmazó hamisítás ellen;

Or. en
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INDOKOLÁS

A biztonságos, megbízható és egyszerűen használható elektronikus tranzakciókra 
vonatkozóan nem létezik a tagállamok és ágazatok közötti olyan átfogó uniós keret, amely az 
elektronikus azonosítás és hitelesítés, illetve a megbízható szolgáltatások területét egyaránt 
magában foglalná. A meglévő szabályozás, az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi 
keretfeltételekről szóló 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv lényegében csak az 
elektronikus aláírásra vonatkozik.

Az európai digitális menetrend feltárja az európai digitális fejlődés útjában álló akadályokat, 
és jogalkotást irányoz elő a megbízható szolgáltatásokra, többek között az elektronikus 
aláírásra vonatkozó jogszabályi intézkedésre, illetve az elektronikus személyazonosítás és 
elektronikus hitelesítés kölcsönös elismerésére, olyan egyértelmű jogi keretet teremtve ezzel, 
amelynek célja a szétaprózódottság és az interoperabilitás hiányának megszüntetése, a 
digitális polgárság intézményének előmozdítása, valamint a számítástechnikai bűnözés 
megelőzése. Az egységes piaci intézkedéscsomag és a stabilitás és növekedés menetrendje 
kulcsintézkedésként tartalmazza az elektronikus azonosítás és hitelesítés Európa-szerte 
történő kölcsönös elismerését biztosító jogszabályokat. Az Európai Parlament több ízben 
hangsúlyozta az elektronikus szolgáltatások biztonságosságának jelentőségét.

A Bizottság javaslata két részből áll. Az első a bejelentett elektronikus azonosítási rendszerek 
uniós szintű kölcsönös elismerésére és elfogadására összpontosít. A második rész célja a 
megbízható szolgáltatások – úgymint például az elektronikus aláírás – közös keretének 
létrehozása. 

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely szerinte jó kiindulópont, és támogatja az 
uniós szintű jogi keret kialakítására irányuló erőfeszítéseket. Az előadó ugyanakkor úgy véli, 
hogy a rendeletjavaslat céljai és tartalma egyaránt további pontosítást igényelnek, és fontos, 
hogy a jogalkotók teljes körűen és körültekintően megvizsgálják a javaslat hatályát. A 
bizottsági javaslat megfogalmazása jelenlegi formájában túlságosan általános ahhoz, hogy a 
jogalkotó azt megfelelően értékelhesse. Különösen a megbízható szolgáltatások fogalmának 
meghatározását kell tovább pontosítani. A megbízható szolgáltatók „világa”, és ennélfogva a 
rendelet hatálya alá tartozó szereplők köre a választott fogalommeghatározáson fog múlni. Az 
előadó szűkíti a megbízható szolgáltatások fogalmát. 

A Bizottság megítélése szerint a jogi széttagoltságot csökkentő és nagyobb jogbiztonságot 
teremtő közvetlen hatály miatt a rendelet a legmegfelelőbb jogi eszköz. Noha ez a 
harmonizált megközelítés valamennyi érdekelt fél számára előnyösnek tekinthető, az előadó 
további értékelést fog végezni azt illetően, hogy nem lenne-e célravezetőbb egy fokozatosabb 
megközelítés, valamint hogy az átfogó eredmény szempontjából előnyösebb lett volna a 
rendeletjavaslatban elsőbbséget biztosítani a több tagállamban nyújtott szolgáltatásoknak.

A rendeletjavaslat számos rendelkezésben felhatalmazza a Bizottságot felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási intézkedések elfogadására. Az előadó egyetért azzal, 
hogy ezek a további jogi aktusok és intézkedések elősegíthetik a rendelet egységes 
alkalmazását és a rendelet alkalmazását követően szerzett tapasztalatok alapján lehetővé 
tehetik a nemzeti gyakorlatok további összehangolását, ugyanakkor fenntartásai vannak az 
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ezeket ilyen kiterjedten alkalmazó megközelítés tekintetében. Az előadó javaslata szerint 
kritikusan kell vizsgálni a javasolt végrehajtási aktusokat, és ezért olyan módosításokat 
javasol, amelyek e javasolt aktusokat szigorúan a szóban forgó jogi aktus egységes technikai 
végrehajtására korlátozzák. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően az előadó részletesebben meg kívánja 
vizsgálni ezen aktusok szükségességét és alkalmazási körét, és szelektívebb megközelítést 
javasol. Egyes felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elhagyását irányozza elő mindaddig, 
amíg a Bizottság nem pontosítja azok tervezett alkalmazási körét és célját. Kötelezettségeket 
lehetőség szerint magában az alapjogszabályban, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban kell meghatározni. Ezen aktusok összetett jellegére figyelemmel az előadó 
fenntartja annak lehetőségét, hogy azokat tovább vizsgálja és később a jelentéstervezetre 
vonatkozó módosítások útján újabb lehetséges változtatásokat javasoljon. 

Az előadó tisztában van e javaslat lehetséges gazdasági és társadalmi jelentőségével, egyúttal 
azonban azokkal a – gyakran rendkívül technikai jellegű – kihívásokkal is, amelyeket a benne 
rejlő lehetőségeket teljes körűen érvényesíteni tudó jogalkotási szöveg kidolgozásához meg 
kell oldani. Az elektronikus azonosítási rendszerek tekintetében fontos az interoperabilitás 
anélkül történő kialakítása, hogy az elektronikus azonosítás céljára választott nemzeti 
megoldásokat lényegileg módosítani kellene. A műszaki átjárhatóságot biztosító kölcsönös 
szabványoknak ennélfogva – a különféle tagállami döntések tiszteletben tartása érdekében –
technológiai szempontból semlegesnek kell lenniük. 

Mindemellett további kihívást jelent majd a polgári bizalom és elfogadottság kivívásához 
nélkülözhetetlen biztonsági tényezők, valamint a szolgáltatói oldalon érintett szereplők 
számára ezekből fakadó költségek és egyéb következmények közötti, megfelelő egyensúly 
megteremtése. Ebben az összefüggésben mindenképpen meg kell vizsgálni a felelősség 
kérdését is.

Végül az előadó úgy véli, hogy a rendeletjavaslat szerinti megbízható szolgáltatásokat és az 
ilyen szolgáltatásnyújtás során alkalmazott végfelhasználói termékeket hozzáférhetővé kell 
tenni a fogyatékkal élők számára. Az eszközök fizikai használatát fizikai fogyatékosságra 
való tekintet nélkül mindenki számára elérhetővé kell tenni. Az előadó véleménye szerint a 
mai digitális korban érvényesíteni kell a fogyatékkal élők egységes európai digitális piaci 
ténylegesen akadálymentes részvételét. 


