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RÖVID INDOKOLÁS

2012. június 4-én a Bizottság benyújtotta a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz 
kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló 
javaslatát az egységes piaci intézkedéscsomag részét képező 12 kulcsintézkedés utolsó 
lépéseként. A javaslat választ ad a digitális piac szereplőinek a megbízható elektronikus 
tranzakciókra vonatkozó, átfogó uniós keret iránti igényére.

A javaslat célja annak biztosítása, hogy a polgárok és a vállalkozások felhasználhassák 
elektronikus azonosítási rendszereiket arra, hogy más uniós országokban, ahol e rendszerek 
rendelkezésre állnak, hozzáférjenek a közszolgáltatásokhoz. Egyúttal megteremti az 
elektronikus aláírások és a kapcsolódó online bizalmi szolgáltatások határokon átnyúló belső 
piacát különösen azzal, hogy biztosítja, hogy e szolgáltatások ugyanazzal a jogi státusszal 
rendelkezzenek, mint a hagyományos papíralapú folyamatok. Az új uniós jogszabályok 
garantálják az elektronikus azonosítás és hitelesítés kölcsönös elismerését.

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát, amelyre azon erőfeszítések közepette 
kerül sor, hogy az elektronikus tranzakciók iránti bizalom növelésével erősítsék és 
kiteljesítsék a digitális belső piac működését. Nem lehet túlbecsülni a javaslat jelentőségét, 
ami a polgárokat, a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat, valamint a nemzeti hatóságokat 
illeti.

Az előadó azonban határozottan úgy véli, hogy a javasolt rendszer csak akkor erősítheti az 
egységes digitális piacot, és csak akkor teheti lehetővé minden szereplő számára a benne rejlő 
lehetőségek maximális kihasználását, ha garantált a jogbiztonság és a biztonság ahhoz, hogy a 
polgárok és a vállalkozások megbízhassanak a határokon átnyúló biztonságos elektronikus 
tranzakciókban. Az előadó ehhez néhány módosítást javasol a bejelentésre vonatkozó 
eljárások terén, valamint pontosításokat a felelősség és az adatvédelem tekintetében. 
Ugyanakkor el kell kerülni a fölösleges adminisztrációt és a kkv-k szükségtelen terhelését. Az 
előadó a bizottsági javaslatot az említett szempontok alapján továbbfejlesztő módosításokat 
javasol.

Ezenkívül az előadó a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó, a 
Bizottság által javasolt rendelkezések esetében is javasol néhány módosítást, hogy e 
rendelkezések jobban tükrözzék az EUMSZ 290. és 291. cikkében foglalt célokat. Néhány 
esetben különösen a jogalkotási hatáskör Bizottságra történő átruházása nem megfelelő; más 
esetekben a hatáskör-átruházás tartalma és célja szorul további pontosításra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés



AD\941521HU.doc 5/42 PE510.497v03-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) E rendelet egyik célkitűzése, hogy 
elhárítsa azokat a meglévő akadályokat, 
amelyek a tagállamokban legalább a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használt elektronikus azonosító eszközök 
tagállamok közötti alkalmazásának útjában 
állnak. A rendelet nem kíván beavatkozni a 
tagállamokban kialakított elektronikus 
személyazonosság-kezelő rendszerekbe és 
az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrákba. 
A rendelet célja, hogy a tagállamok által 
kínált, tagállamok közötti online 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetén 
biztosítsa az elektronikus azonosítás és 
hitelesítés magas szintű biztonságát, 
többek között a hozzáférhetővé tett 
szolgáltatások típusához igazodó 
különböző biztonsági szintek kialakítása 
révén.

Indokolás

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

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E rendelet egyik célkitűzése, hogy 
elhárítsa azokat a meglévő akadályokat, 
amelyek a tagállamokban legalább a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használt elektronikus azonosító eszközök 
tagállamok közötti alkalmazásának útjában 
állnak. A rendelet nem kíván beavatkozni a 
tagállamokban kialakított elektronikus 
személyazonosság-kezelő rendszerekbe és 

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

az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrákba. 
A rendelet célja, hogy a tagállamok által 
kínált, tagállamok közötti online 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetén 
biztosítsa az elektronikus azonosítás és 
hitelesítés magas szintű biztonságát, 
többek között a hozzáférhetővé tett 
szolgáltatások típusának függvényében 
megállapított különböző biztonsági szintek 
kialakítása révén.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamok együttműködése a 
bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerek műszaki átjárhatóságát hivatott 
szolgálni a kockázat mértékének megfelelő 
magas szintű bizalom és biztonság 
elősegítése érdekében. A tagállamok 
közötti információcserének és a bevált 
gyakorlatok kölcsönös elismerésük céljából 
történő megosztásának elő kell segítenie az 
ilyen együttműködést.

(16) A tagállamok együttműködése a 
bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerek műszaki átjárhatóságát és 
semlegességét hivatott szolgálni a kockázat 
mértékének megfelelő magas szintű 
bizalom és biztonság elősegítése 
érdekében. A tagállamok közötti 
információcserének és a bevált gyakorlatok 
kölcsönös elismerésük céljából történő 
megosztásának elő kell segítenie az ilyen 
együttműködést.

Indokolás

A rendeletjavaslat nem említ olyan eszközöket, amelyek segítségével egy tagállam 
megkérdőjelezheti egy bejelentett elektronikus azonosítási rendszer műszaki megfelelőségét. 
Ez a hiányosság kedvezhet a nem megfelelő rendszerek EU-ban való elterjedésének. A 
rendelet által bevezetni kívánt harmonizáció a nemzeti normák megkerülését és a joghatóság 
megválasztását lehetővé tévő gyakorlatok ösztönzését eredményezheti.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az elektronikus azonosításra 
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vonatkozó uniós szintű jogi intézkedések 
kidolgozása során érvényesíteni kell az 
akadálymentesítés és a mindenki számára 
történő tervezés elveit.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Valamennyi tagállamnak közös 
alapvető felügyeleti követelményeket kell 
teljesítenie a minősített megbízható 
szolgáltatások azonos biztonsági és 
adatvédelmi szintjének szavatolása 
érdekében. E követelmények következetes 
betartásának biztosítása céljából a 
tagállamoknak összehasonlítható 
eljárásokat kell elfogadniuk és 
információkat kell megosztaniuk 
egymással a felügyeleti tevékenységükről 
és a bevált területi gyakorlatokról.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) E rendelet egyes részletes technikai 
vonatkozásainak rugalmas és gyors 
kiegészítése érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus azonosítás 
interoperabilitásával; a megbízható 
szolgáltatók számára kötelező biztonsági 
intézkedésekkel; a szolgáltatók 
ellenőrzéséért felelős elismert független 
testületekkel; a megbízható szolgáltatók 
listájával; az elektronikus aláírások 
biztonsági szintjére vonatkozó
előírásokkal; az elektronikus aláírások 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra, azok hitelesítésére és 
megőrzésére vonatkozó előírásokkal; a 
minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközök 
hitelesítéséért felelős szervekkel; az 
elektronikus bélyegzők biztonsági szintjére
és az elektronikus bélyegzők hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokra 
vonatkozó előírásokkal, valamint a 
kézbesítési szolgáltatások 
interoperabilitásával kapcsolatban. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

(49) E rendelet egyes részletes technikai 
vonatkozásainak rugalmas és gyors 
kiegészítése érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az elektronikus azonosítás 
interoperabilitásával; a bizalmi szolgáltatók 
listájával; az elektronikus aláírások 
hitelesítésére szolgáló minősített 
tanúsítványokra, azok hitelesítésére és 
megőrzésére vonatkozó előírásokkal; a 
minősített elektronikus aláírás 
létrehozására alkalmas eszközök 
hitelesítéséért felelős szervekkel; és az 
elektronikus bélyegzők hitelesítésére 
szolgáló minősített tanúsítványokkal; 
valamint a kézbesítési szolgáltatások 
interoperabilitásával kapcsolatban. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a belső piac megfelelő (1) Ez a rendelet az elektronikus 



AD\941521HU.doc 9/42 PE510.497v03-00

HU

működése érdekében az elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításra és megbízható elektronikus 
szolgáltatásokra irányadó szabályokat írja 
elő.

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításra és bizalmi elektronikus 
szolgáltatásokra irányadó szabályokat írja 
elő annak érdekében, hogy magas fokú 
biztonságot garantálva és a digitális 
környezet határokon átnyúló, biztonságos 
elektronikus tranzakciói iránti bizalmat 
erősítve fejlessze a digitális egységes 
piacot.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rendelet létrehozza az elektronikus 
aláírások, az elektronikus bélyegzők, az 
elektronikus időbélyegzők, az elektronikus 
dokumentumok, az elektronikus 
kézbesítési szolgáltatások és a weboldal-
hitelesítés jogi keretét.

(3) A rendelet létrehozza az elektronikus 
aláírások, az elektronikus bélyegzők, az 
elektronikus hitelesítés és ellenőrzés, az 
elektronikus időbélyegzők, az elektronikus 
dokumentumok, az elektronikus 
kézbesítési szolgáltatások és a weboldal-
hitelesítés jogi keretét.

Módosítás 12

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

(4) A rendelet biztosítja a rendeletnek 
megfelelő megbízható szolgáltatások és 
termékek belső piaci szabad forgalmát.

(4) A rendelet biztosítja a rendeletnek 
megfelelő bizalmi szolgáltatások és 
termékek belső piaci szabad és biztonságos 
forgalmát.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelet nem vonatkozik a 
kizárólag tesztelés, képzés vagy 
tudományos kutatás céljából kivitelezett 
bizalmi szolgáltatásokra.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

formátumú személyazonosító adatok 
felhasználásának folyamata;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

10. „tanúsítvány”: olyan elektronikus 
igazolás, amely az elektronikus aláírást 
vagy elektronikus bélyegzőt bármely 
jogalany vagy természetes vagy jogi
személy azonosító adataihoz kapcsolja, és 
igazolja az érintett személy ezen adatait;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

14. „bizalmi szolgáltató”: legalább egy 
bizalmi szolgáltatást nyújtó jogalany vagy
természetes vagy jogi személy;
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. „elektronikus dokumentum”: 
valamilyen elektronikus formátummal 
rendelkező dokumentum;

27. „elektronikus dokumentum”: 
strukturált adatok valamilyen elektronikus 
formátummal rendelkező különálló 
halmaza;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 31 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. „a biztonság megsértése”: olyan 
biztonsági 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.

Módosítás 22

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

(2) Biztosítani kell az e rendeletnek 
megfelelő termékek belső piaci szabad 
forgalmát.

(2) Biztosítani kell az e rendeletnek 
megfelelő termékek belső piaci szabad és 
biztonságos forgalmát.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Adatfeldolgozás és adatvédelem

(1) A személyes adatok feldolgozása során 
a bizalmi szolgáltatók, a kibocsátók, a 
hitelesítési szolgáltatások, a szolgáltatást 
igénybe vevő felek és a felügyeleti szervek 
a 95/46/EK irányelvvel összhangban 
biztosítják a tisztességes és törvényes 
adatfeldolgozást. Az ilyen adatfeldolgozást 
szigorúan az elektronikus azonosító vagy 
a tanúsítvány kibocsátásához és 
megőrzéséhez, egy elektronikus hitelesítés 
érvényesítéséhez vagy a bizalmi 
szolgáltatás biztosításához minimálisan 
szükséges adatokra kell korlátozni.
(2) A bizalmi szolgáltatók, a kibocsátók, 
az érvényesítési szolgáltatások szavatolják 
az elektronikus azonosítóval ellátott vagy 
a szolgáltatásban részesülő személy 
adatainak bizalmas kezelését és 
sértetlenségét.
(3) A nemzeti jogszabályok által az 
álneveknek tulajdonított joghatások 
sérelme nélkül, a tagállamok nem 
gátolják meg a kibocsátókat abban, hogy 
az elektronikus hitelesítési eszközökben 
álnevet tüntessenek fel az adatalany neve 
helyett vagy mellett, sem a megbízható 
szolgáltatókat abban, hogy az elektronikus 
aláírások tanúsítványaiban álnevet 
tüntessenek fel az aláíró neve helyett.



PE510.497v03-00 14/42 AD\941521HU.doc

HU

(4) A hitelesítési szolgáltatások során nem 
gyűjthető vagy őrizhető meg semmilyen 
adat a hitelesítési folyamathoz szükséges 
mértéken túl. A hitelesítési szolgáltatások 
során nem készíthető profil az aláírókról, 
a szolgáltatást igénybe vevő felekről vagy 
bármely más ügyfélről. Az eseménynaplók 
legfeljebb 90 napig megőrizhetők a 
csalások és behatolások felderítése 
céljából.
(5) A minősített bizalmi szolgáltatók a 
nyújtott szolgáltatással kapcsolatos 
dokumentumokat vagy adatokat a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban tárolják. A 
minősített bizalmi szolgáltatók 
tevékenységük végeztével az említett 
dokumentumokat és adatokat a felügyeleti 
szervnél helyezik el.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk
A bizalmi szolgáltatásokat igénybe vevők 

hozzáférési joga és tájékoztatása
A bizalmi szolgáltatók információkkal 
látják el a felhasználókat legalább 
személyes adataik gyűjtésével, közlésével 
és megőrzésével, továbbá a bevezetendő 
ellenőrzési eljárással kapcsolatban.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kölcsönös elismerés és elfogadás Az elektronikus azonosító eszközök 
kölcsönös elismerése
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elektronikus azonosító eszköz 
legalább a bejelentő tagállamban 
elektronikus azonosítást előíró
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használható;

b) az elektronikus azonosító eszköz 
legalább a bejelentő tagállamban 
elektronikus azonosítást lehetővé tévő
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
használható;

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az elektronikus azonosításra szolgáló 
eszközök az általuk hozzáférhetővé tett 
szolgáltatások típusaihoz megfelelő 



PE510.497v03-00 16/42 AD\941521HU.doc

HU

biztonsági szinteket társítanak.

Indokolás

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

Módosítás 29

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 hozzáférést biztosít
az online hitelesítéshez annak érdekében, 
hogy az adott tagállam területén kívül 
letelepedett, a szolgáltatást igénybe vevő 
felek közül bárki hitelesíthesse az 
elektronikus formában kapott 
személyazonosító adatokat. Az efféle 
hitelesítés ingyenes, amennyiben a 
szolgáltatást online veszik igénybe, és azt 
a közszférához tartózó szerv nyújtja. A 
tagállamok semmilyen különleges műszaki 
előírást nem tehetnek indokolatlanul
kötelezővé az ilyen hitelesítést végrehajtani 
kívánó igénybe vevő felek számára.

Indokolás

A személyazonosító adatok adott személyhez történő egyértelmű hozzárendelése rendkívül 
magas (legalább 4.) szintű háttérellenőrzést igényelne, amely összeegyeztethetetlen a 
különböző biztonsági szintek alkalmazásával. Az adatok hozzárendelésére vonatkozó 
bizonyosság szintjének a biztonsági szinten kell alapulnia. E szintnek minden esetben el kell 
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érnie a felhasználó fél érdekeinek védelméhez szükséges minimális szintet. Az adatok 
minimalizálásának kérdése itt releváns.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a–c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A bejelentő tagállamoknak a következő 
információkat, valamint azok későbbi 
változásait indokolatlan késedelem nélkül 
el kell juttatniuk a Bizottsághoz:

a) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszer leírása;

a) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszer, többek között az 
azonosításbiztonsági szint leírása;

b) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszerért felelős hatóságok;

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

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

c) a személyazonosító adatok ellenőrzését 
irányító szervre vagy szervekre vonatkozó 
információk;

Indokolás

Ezek a változtatások a többi elektronikus azonosítóval kapcsolatos változtatáshoz 
kapcsolódnak, és megint csak azon alapulnak, hogy az „egyértelmű” hozzárendelés nem fér 
össze a különböző biztonsági szintek alkalmazásával.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszer leírása;

a) a bejelentett elektronikus azonosítási 
rendszer leírása, beleértve a 
hozzáférhetővé tett szolgáltatások 
típusához igazodó különböző biztonsági 
szinteket;
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hitelesítési lehetőség leírása; d) a hitelesítési lehetőség leírása, a 
hozzáféréshez szükséges különböző 
biztonsági szintek függvényében is;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 34

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 az (1) és a (3) 
bekezdésben említett bejelentés 
formátumait. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Az értesítés körülményeinek és eljárásainak meghatározása túlmutat a javasolt rendelet 
puszta végrehajtásán, ezért nem ruházható át a Bizottságra az EUMSZ 291. cikke értelmében 
vett végrehajtási hatáskörként.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Koordináció Koordináció és interoperabilitás

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Az interoperabilitási modell kulcsfontosságú lesz a rendelet sikere szempontjából. További 
tagállami megbeszélésekre van szükség annak meghatározásához, hogy ennek mire kell 
kiterjednie és hogyan kell működnie.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikkével összhangban a felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban 
kifejezetten meg kell határozni a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és 
időtartamát. A módosítás hozzájárul a felhatalmazás szükséges pontosításához.
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet nem sérti a szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó 
jogról szóló 2007. július 11-i 864/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
(Róma II.) (HL L 199., 2007. 7. 31., 40. 
o.)1, különösen azon jogszabály 
alkalmazását, amely a Róma II. rendelet 
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4. cikkében foglaltak értelmében a 
jogellenes károkozásból eredő szerződésen 
kívüli kötelmi viszonyra alkalmazandó.
__________________
1A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra 
alkalmazandó jogról szóló 2007. július 11-
i 864/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Róma II.) HL L 199., 
2007. 7. 31., 40. o.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
Adatfeldolgozás és adatvédelem

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

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

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 bizalmi szolgáltatásokat és az ilyen 
szolgáltatásnyújtás során alkalmazott 
végfelhasználói termékeket hozzáférhetővé 
kell tenni a fogyatékossággal élő 
személyek számára, kivéve, ha ez 
műszakilag lehetelen.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságnak bizalmi jegyet kell 
létrehoznia és adományoznia azoknak a 
termékeknek és szolgáltatásoknak a 
megkülönböztetése érdekében, amelyek 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhetők.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az uniós szabványügyi szervek 
feladata, hogy értékelési szempontokat 
dolgozzanak ki a fogyatékossággal élők 
számára hozzáférhető termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatban.
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Módosítás 47

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

Módosítás 48

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 szervet jelölnek ki. A felügyeleti 
szerveket fel kell ruházni minden olyan 
felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel, amely 
feladataik ellátásához szükséges. A 
tagállamok értesítik a Bizottságot saját 
kijelölt felügyeleti szervük nevéről és 
címéről.

(Lásd a (4) bekezdés módosítását.)

Indokolás

Átrendezés az érthetőség érdekében: az (1) bekezdés a felügyeleti szerv kijelöléséről szól. A 
(4) bekezdésből átkerült a rendelkezés, mivel ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik.

Módosítás 49

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

(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a felügyelet eszközeivel 
kapcsolatban, a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Fölösleges teher lenne a tagállamok számára, ha nekik is évente jelentést kellene készíteniük.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(Lásd a (1) bekezdés módosítását.)

Módosítás 52

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

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
feladatok esetében alkalmazandó 
eljárások meghatározására vonatkozóan.

törölve

Indokolás

A 290. cikk szerint a jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság részére olyan 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes 
nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A javasolt hatáskör-átruházás 
túlmenne a javasolt rendelet pusztán nem lényegei elemekkel való kiegészítésén és 
módosításán.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A jelentés körülményeinek és eljárásainak meghatározása túlmutat a javasolt rendelet puszta 
végrehajtásán, ezért nem ruházható át a Bizottságra az EUMSZ 291. cikke értelmében vett 
végrehajtási hatáskörként.

Módosítás 54

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

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

(1) A felügyeleti szervek együttműködnek 
a bevált gyakorlatok megosztása érdekében 
és annak céljából, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül megfelelő 
tájékoztatást és kölcsönös segítségnyújtást 
biztosítsanak egymás számára a 13. 
cikkben említett tevékenységek 
következetes elvégzése érdekében. A 
kölcsönös segítségnyújtás különösen a 
tájékoztatási kérelmekre és a felügyeleti 
intézkedésekre, például a 15., 16. és 
17. cikkben említett biztonsági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos vizsgálatok 
elvégzésére irányuló kérelmekre 
vonatkozik.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a kölcsönös 
segítségnyújtásra vonatkozó, e 
rendeletben szereplő formátumokat és 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 39. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

A kölcsönös segítségnyújtás módozatainak és eljárásainak meghatározása túlmutat a javasolt 
rendelet puszta végrehajtásán, ezért nem ruházható át a Bizottságra az EUMSZ 291. cikke 
értelmében vett végrehajtási hatáskörként.

Módosítás 56

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

(1) Az Unió területén letelepedett 
megbízható szolgáltatók megfelelő 
műszaki és szervezeti intézkedéseket 
hajtanak végre az általuk nyújtott 
megbízható szolgáltatások biztonságát 
fenyegető kockázatok kezelése érdekében. 
Az ezen intézkedések által biztosított 
biztonsági szintnek – figyelembe véve az 
ezen intézkedések területén elért legújabb 
eredményeket – meg kell felelnie a 
kockázat mértékének. Intézkedéseket kell 
végrehajtani különösen a biztonsági 
események megelőzése és azok hatásának 
lehető legkisebbre csökkentése, valamint 
az érdekeltek bármely esemény káros 
hatásairól való tájékoztatása érdekében.

(1) Az Unió területén letelepedett bizalmi
szolgáltatók megfelelő műszaki és 
szervezeti intézkedéseket hajtanak végre az 
általuk nyújtott bizalmi szolgáltatások 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Az ezen intézkedések 
bármelyike által biztosított biztonsági 
szintnek – figyelembe véve a legfrissebb 
technológiai vívmányokat – arányosnak 
kell lennie a kockázat mértékével. 
Intézkedéseket kell végrehajtani különösen 
a biztonsági események megelőzése és 
azok hatásának lehető legkisebbre 
csökkentése, valamint az érdekeltek 
bármely esemény káros hatásairól való 
tájékoztatása érdekében.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a biztonság megsértése 
feltehetően kárt okoz a bizalmi 
szolgáltatások felhasználóinak, a 
felügyeleti szerv indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti arról a bizalmi 
szolgáltatások felhasználóit, hogy 
utóbbiak megtehessék a szükséges 
óvintézkedéseket.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölve
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fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
intézkedések további pontosítására 
vonatkozóan.

Indokolás

A 290. cikk szerint a jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság részére olyan 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes 
nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A javasolt hatáskör-átruházás 
túlmenne a javasolt rendelet pusztán nem lényegei elemekkel való kiegészítésén és 
módosításán.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A körülmények és eljárások, köztük a határidők meghatározása túlmutat a javasolt rendelet 
puszta végrehajtásán, ezért nem ruházható át a Bizottságra az EUMSZ 291. cikke értelmében 
vett végrehajtási hatáskörként.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azoknak a feltételeknek a 
meghatározásával kapcsolatban, amelyek 

törölve
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értelmében az e cikk (1) bekezdésében, 
valamint a 15. cikk (1) bekezdésében és a 
17. cikk (1) bekezdésében említett 
ellenőrzést végző független testületet 
elismerik.

Indokolás

A 290. cikk szerint a jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság részére olyan 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes 
nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A javasolt hatáskör-átruházás 
túlmenne a javasolt rendelet pusztán nem lényegei elemekkel való kiegészítésén és 
módosításán.

Módosítás 61

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.

Indokolás

A körülmények és eljárások meghatározása túlmutat a javasolt rendelet puszta végrehajtásán, 
ezért nem ruházható át a Bizottságra az EUMSZ 291. cikke értelmében vett végrehajtási 
hatáskörként.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A minősített megbízható szolgáltató 
értesíti a felügyeleti szerveket a minősített 
megbízható szolgáltatások elindítására 

(1) A minősített megbízható szolgáltató 
értesíti a felügyeleti szerveket a minősített 
megbízható szolgáltatások elindítására 
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vonatkozó szándékáról, és a 16. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően elismert 
független testület által végzett biztonsági 
ellenőrzésről szóló jelentést nyújt be a 
felügyeleti szervnek. A minősített 
megbízható szolgáltató az értesítés és a 
biztonsági ellenőrzésről szóló jelentés 
felügyeleti szervnek történő benyújtását 
követően kezdheti meg a minősített 
megbízható szolgáltatások nyújtását.

vonatkozó szándékáról, és a 16. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően elismert 
független testület által végzett biztonsági 
ellenőrzésről szóló jelentést nyújt be a 
felügyeleti szervnek. A minősített bizalmi
szolgáltató az ellenőrzés (3) bekezdésben 
foglaltak szerinti kedvező lezárását
követően kezdheti meg a minősített bizalmi
szolgáltatások nyújtását

Indokolás

Korai lenne annak engedélyezése, hogy a minősített megbízható szolgáltató már az értesítés 
és a biztonsági ellenőrzésről szóló jelentés felügyeleti szervnek történő benyújtását követően 
megkezdhesse a minősített megbízható szolgáltatások nyújtását. Csak a rendelet 
követelményeinek megfelelő minősített megbízható szolgáltatók kezdhetik meg minősített 
megbízható szolgáltatások nyújtását.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 64

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 

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

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Indokolás

A körülmények és eljárások, köztük a határidők meghatározása túlmutat a javasolt rendelet 
puszta végrehajtásán, ezért nem ruházható át a Bizottságra az EUMSZ 291. cikke értelmében 
vett végrehajtási hatáskörként.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Valamennyi tagállam létrehozza, 
fenntartja és közzéteszi a bizalmi
szolgáltatók listáját, amelyen szerepelnek a 
hatáskörébe tartozó és a 17. cikkben 
említett minősített bizalmi szolgáltatókra 
vonatkozó információk, köztük a 
minősített bizalmi szolgáltatók 
azonosítását lehetővé tevő és minősített 
státuszukra vonatkozó információk, 
valamint az e szolgáltatók által nyújtott 
minősített bizalmi szolgáltatásokra 
vonatkozó információk

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a 8. cikk (2) bekezdésében említett 
kártérítési felelősség kockázata 
tekintetében megfelelő pénzügyi 
erőforrásokkal vagy megfelelő 
felelősségbiztosítással rendelkeznek;

Indokolás

A kiegészítés ahhoz szükséges, hogy a szolgáltatók tisztában legyenek a velük szemben 
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támasztott követelményekkel.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mielőtt szerződéses jogviszonyra lépne –
, tájékoztatja a minősített megbízható
szolgáltatást igénybe vevő személyt a 
szolgáltatás használatának pontos
feltételeiről;

c) mielőtt szerződéses jogviszonyra lépne –
, tájékoztatja a minősített bizalmi
szolgáltatást igénybe vevő személyt a 
szolgáltatás használatának feltételeiről, 
beleértve a használatra vonatkozó 
bármely korlátozást;

Indokolás

A kiegészítés ahhoz szükséges, hogy a szolgáltatók tisztában legyenek a velük szemben 
támasztott követelményekkel.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megbízható rendszert használ a neki 
szolgáltatott adatok ellenőrizhető formában 
történő tárolására, olyan módon, hogy:

e) megbízható rendszert használ a neki 
szolgáltatott adatok ellenőrizhető formában 
történő tárolására, olyan módon, hogy:

– az adatok kizárólag annak a személynek 
a hozzájárulásával legyenek nyilvánosan 
kereshetők, aki számára az adatokat 
kibocsátották;

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

– kizárólag engedéllyel rendelkező 
személyek végezhessenek bejegyzéseket és 
változtatásokat;

– kizárólag engedéllyel rendelkező 
személyek adhassanak hozzá a tárolt 
adatokhoz bejegyzéseket és 
változtatásokat;

– ellenőrizhető legyen az információ
hitelessége;

– ellenőrizhető legyen az adat hitelessége;

Indokolás

A kiegészítés ahhoz szükséges, hogy a szolgáltatók tisztában legyenek a velük szemben 
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támasztott követelményekkel.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) intézkedik az adathamisítás és adatlopás 
ellen;

f) megfelelő intézkedéseket tesz az 
adathamisítás és adatlopás ellen;

Indokolás

A kiegészítés ahhoz szükséges, hogy a szolgáltatók tisztában legyenek a velük szemben 
támasztott követelményekkel.

Módosítás 70

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) megfelelő időszakon keresztül – ideértve 
azt az időszakot is, amikor a minősített 
bizalmi szolgáltató már nem nyújt 
minősített bizalmi szolgáltatásokat –
rögzíti és hozzáférhetővé teszi egy adott 
minősített bizalmi szolgáltató által vagy 
számára kibocsátott adatokra vonatkozó 
lényeges információkat, elsősorban 
bizonyíték bírósági eljárások során történő 
szolgáltatása céljából; az ilyen rögzítés 
végezhető elektronikus úton;

Indokolás

A kiegészítés ahhoz szükséges, hogy a szolgáltatók tisztában legyenek a velük szemben 
támasztott követelményekkel.

Módosítás 71

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

ia) amennyiben a minősített bizalmi 
szolgáltatásokba beletartozik a minősített 
tanúsítványok kibocsátása, tanúsítvány-
adatbázist hoz létre és tart naprakészen.

Indokolás

A kiegészítés ahhoz szükséges, hogy a szolgáltatók tisztában legyenek a velük szemben 
támasztott követelményekkel.

Módosítás 72

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

Indokolás

A 290. cikk szerint a jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság részére olyan 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes 
nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. A javasolt hatáskör-átruházás 
túlmenne a javasolt rendelet pusztán nem lényegei elemekkel való kiegészítésén és 
módosításán.

Módosítás 73

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 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 



PE510.497v03-00 36/42 AD\941521HU.doc

HU

fogadjon el az I. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.

fogadjon el az I. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan a technológiai fejlődéshez 
való szükséges hozzáigazítás biztosítása 
érdekében.

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikkével összhangban a felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban 
kifejezetten meg kell határozni a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és 
időtartamát. A módosítás hozzájárul a felhatalmazás szükséges pontosításához.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett, a 
kijelölt szervek által teljesítendő konkrét 
feltételek meghatározására vonatkozóan.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 38. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett, a 
kijelölt szervek által teljesítendő konkrét 
feltételek meghatározására vonatkozóan az 
(1) bekezdésben említett hitelesítés 
végrehajtása céljából..

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikkével összhangban a felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban 
kifejezetten meg kell határozni a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és 
időtartamát. A módosítás hozzájárul a felhatalmazás szükséges pontosításához.

Módosítás 75

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 

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

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Indokolás

A körülmények és eljárások meghatározása túlmutat a javasolt rendelet puszta végrehajtásán, 
ezért nem ruházható át a Bizottságra az EUMSZ 291. cikke értelmében vett végrehajtási 
hatáskörként.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 a technológiai fejlődéshez 
való szükséges hozzáigazítás biztosítása 
érdekében.

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikkével összhangban a felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban 
kifejezetten meg kell határozni a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és 
időtartamát. A módosítás hozzájárul a felhatalmazás szükséges pontosításához.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 a technológiai fejlődéshez 
való szükséges hozzáigazítás biztosítása 
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érdekében.

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikkével összhangban a felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban 
kifejezetten meg kell határozni a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és 
időtartamát. A módosítás hozzájárul a felhatalmazás szükséges pontosításához.

Módosítás 78

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

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
29 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 a III. mellékletben foglalt 
követelmények további pontosítására 
vonatkozóan.

(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 a technológiai fejlődéshez 
való szükséges hozzáigazítás biztosítása 
érdekében.

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikkével összhangban a felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban 
kifejezetten meg kell határozni a felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és 
időtartamát. A módosítás hozzájárul a felhatalmazás szükséges pontosításához.
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Módosítás 80

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 18. cikk 
(5) bekezdésében, a 21. cikk 
(4) bekezdésében, a 23. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(2) bekezdésében, a 27. cikk 
(2) bekezdésében, a 29. cikk 
(4) bekezdésében, a 30. cikk 
(2) bekezdésében, a 31. cikkben, 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.

Módosítás 81

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 

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

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.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk 
(5) bekezdése, a 15. cikk (5) bekezdése, a 
16. cikk (5) bekezdése, a 18. cikk 
(5) 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 18. cikk 
(5) bekezdése, a 21. cikk (4) bekezdése, a 
23. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk 
(2) bekezdése, a 27. cikk (2) bekezdése, a 
29. cikk (4) bekezdése, a 30. cikk 
(2) bekezdése, a 31. cikk, 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.
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, különös tekintettel a 
rendelettel kitűzött cél teljesítésére, azaz 
az egységes digitális piac fejlesztésére a 
határokon átnyúló biztonságos 
elektronikus tranzakciók iránti bizalom 
erősítése révén. A jelentésben figyelembe 
kell venni többek között a piaci, valamint 
a jogi és technológiai fejleményeket. A 
jelentést, amennyiben szükséges, 
megfelelő jogszabályi javaslatok kísérik. 
Az első jelentéseket legkésőbb az e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül kell benyújtani. A további 
jelentéseket azt követően négyévente kell 
benyújtani.
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