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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Minden uniós polgárnak joga van 
a szabadsághoz és biztonsághoz (az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának – a 
továbbiakban: a Charta – 6. cikke 
értelmében), a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartásához (a Charta 7. cikke 
értelmében) és a személyes adatok 
védelméhez (a Charta 8. cikke 
értelmében).

Indokolás

Kifejezetten ki kell emelni a fent említett jogok védelmét, mivel az elektronikus útdíjszedési 
rendszerek átjárhatóságán keresztül megvalósuló határokon átnyúló információcsere 
veszélyeztetheti ezeket a jogokat. Ez a módosítás elválaszthatatlanul összefügg más 
elfogadható módosításokkal.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Rendelkezni kell arról, hogy a 
tagállamokban és a szomszédos 
országokban az elektronikus útdíjszedő 
rendszerek széleskörűen 
elterjedjenek, uniós szinten pedig szükség 
van a jövőbeni útdíjpolitikának és a 
jövőbeni műszaki fejlesztéseknek 
megfelelően átjárható rendszerekre.

(2) Rendelkezni kell arról, hogy a 
tagállamokban és a szomszédos 
országokban az elektronikus útdíjszedő 
rendszerek széleskörűen 
elterjedjenek, uniós szinten pedig lehetőség 
szerint szükség van a jövőbeni 
útdíjpolitikának és a jövőbeni műszaki 
fejlesztéseknek megfelelően átjárható, 
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megbízható, felhasználóbarát és 
költséghatékony rendszerekre.

Indokolás

Az elektronikus útdíjszedő rendszereknek a lehetséges mértékig megbízhatónak, 
felhasználóbarátnak és költséghatékonynak kell lenniük. Ez előnyös lesz az uniós polgárok 
számára. Ez a módosítás elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a szomszédos 
országok által az elektronikus útdíjszedő 
rendszereikkel kapcsolatban kötelezővé tett 
előírások elburjánzása veszélyezteti mind a 
belső piac zökkenőmentes működését, 
mind pedig a közlekedéspolitika 
célkitűzéseinek a megvalósítását. Ez ahhoz 
vezethet, hogy a nehézgépjárművek 
vezetőfülkéiben elszaporodnak az 
inkompatibilis és drága elektronikus 
berendezések, illetve ahhoz, hogy a 
vezetők hibát követnek el a berendezések 
használata során, például akaratukon kívül 
elmulasztják a fizetést. A különböző 
technológiák ilyen mértékű elburjánzása a 
felhasználók és a gépjárműgyártók számára 
a költségek miatt, valamint biztonsági és 
jogi szempontból is elfogadhatatlan.

(4) A tagállamok és a szomszédos 
országok által az elektronikus útdíjszedő 
rendszereikkel kapcsolatban kötelezővé tett 
előírások elburjánzása veszélyezteti mind a 
belső piac zökkenőmentes működését, a 
szabad mozgás elvét mind pedig a 
közlekedéspolitika célkitűzéseinek a 
megvalósítását. Ez ahhoz vezethet, hogy 
a nehézgépjárművek vezetőfülkéiben 
elszaporodnak az inkompatibilis és drága 
elektronikus berendezések, illetve ahhoz, 
hogy a vezetők hibát követnek el a 
berendezések használata során, például 
akaratukon kívül elmulasztják a fizetést. A 
különböző technológiák ilyen mértékű 
elburjánzása a felhasználók és a 
gépjárműgyártók számára a költségek 
miatt, valamint biztonsági és jogi 
szempontból is elfogadhatatlan.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájával kapcsolatos sürgető indokok miatt szükséges a 
javaslat megerősítéséhez, jelezve, hogy az elektronikus útdíjrendszer sokfélesége befolyásolja 
a szabad mozgás elvét.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belső piac működésének 
mesterséges akadályait meg kell szüntetni, 
továbbra is lehetővé téve azonban a 
tagállamok és az Unió számára helyi, 
nemzeti vagy nemzetközi szinten az összes 
járműtípusra vonatkozóan különböző útdíj-
felszámítási politikák végrehajtását. A 
gépjárművekbe szerelt berendezéseknek 
lehetővé kell tenniük ezen útdíjszámítási 
elvek alkalmazását, az összes tagállam 
állampolgáraira vonatkozó 
megkülönböztetésmentesség elveinek 
megfelelően. Ezért a lehető leghamarabb 
biztosítani kell az elektronikus útdíjszedő 
rendszerek uniós szintű átjárhatóságát.

(5) A belső piac működésének 
mesterséges akadályait meg kell szüntetni, 
továbbra is lehetővé téve azonban a 
tagállamok és az Unió számára helyi, 
nemzeti vagy nemzetközi szinten az összes 
járműtípusra vonatkozóan különböző útdíj-
felszámítási politikák végrehajtását. A 
gépjárművekbe szerelt berendezéseknek 
lehetővé kell tenniük ezen útdíjszámítási 
elvek alkalmazását, az összes tagállam 
állampolgáraira vonatkozó 
megkülönböztetésmentesség elveinek 
megfelelően, ugyanakkor tiszteletben 
tartva valamennyi alapvető jogot. Ezért az 
alapvető jogokat tiszteletben tartva a 
lehető leghamarabb biztosítani kell a 
megbízható elektronikus útdíjszedő 
rendszerek uniós szintű átjárhatóságát.

Indokolás

Biztosítani kell az emberek alapvető jogainak teljes körű tiszteletben tartását az elektronikus 
útdíjszedő rendszerek átjárhatóságának megvalósítása során. Ez a módosítás 
elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Meg kell erősíteni, hogy az európai 
elektronikus útdíjszedési szolgáltatást az 
EETS-szolgáltatók biztosítják, amint arról 
a 2009/750/EK bizottsági határozat 
rendelkezik17.

(8) Meg kell erősíteni, hogy az európai 
elektronikus útdíjszedési szolgáltatást az 
alapvető jogokkal teljes összhangban 
jogszerűen az EETS-szolgáltatók 
biztosítják, amint arról a 2009/750/EK
bizottsági határozat rendelkezik17.

_________________ _________________

17 A Bizottság 2009/750/EK határozata 
(2009. október 6.) az európai elektronikus 
útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei 
meghatározásáról (HL L 268., 2009.10.13., 

17 A Bizottság 2009/750/EK határozata 
(2009. október 6.) az európai elektronikus 
útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei 
meghatározásáról (HL L 268., 2009.10.13., 
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11. o.). 11. o.).

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az elektronikus útdíjszedési 
alkalmazások és a kooperatív ITS 
rendszereken (C-ITS) alapuló 
alkalmazások a rövid hatótávolságú, 
járművek közötti, illetve jármű és 
infrastruktúra közötti kommunikáció 
céljára hasonló technológiákat és 
szomszédos frekvenciasávokat 
alkalmaznak. A várható költségek, 
előnyök, technikai akadályok és azok 
lehetséges megoldásai részletes értékelését 
követően meg kell vizsgálni, hogy a 
jövőben milyen mértékben lehetséges az 
elektronikus útdíjszedés és a C-ITS egy 
sávban, nevezetesen az 5,9 GHz-es sávban 
való egyesítése.

(10) Az elektronikus útdíjszedési 
alkalmazások és a kooperatív ITS 
rendszereken (C-ITS) alapuló 
alkalmazások a rövid hatótávolságú, 
járművek közötti, illetve jármű és 
infrastruktúra közötti kommunikáció 
céljára hasonló technológiákat és 
szomszédos frekvenciasávokat 
alkalmaznak. A magánélet védelmére és az 
adatvédelemre gyakorolt lehetséges 
hatások és a várható költségek, előnyök, 
technikai akadályok és azok lehetséges 
megoldásai részletes értékelését követően 
meg kell vizsgálni, hogy a jövőben milyen 
mértékben lehetséges az elektronikus 
útdíjszedés és a C-ITS egy sávban, 
nevezetesen az 5,9 GHz-es sávban való 
egyesítése oly módon, hogy az különösen 
a kkv-k számára ne jelentsen akadályt.

Indokolás

Az LIBE-bizottság kooperatív intelligens közlekedési rendszerekről szóló véleményével 
(előadó: Grapini) összhangban.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az elektronikus útdíjszedési 
rendszert kijátszó, külföldi illetőségű 
személyek azonosításával kapcsolatos 
problémák hátráltatják e rendszerek 
elterjedését, csakúgy mint az uniós utakon 

(13) Az elektronikus útdíjszedési 
rendszert kijátszó, külföldi illetőségű 
személyek azonosításával kapcsolatos 
problémák hátráltatják e rendszerek 
elterjedését, csakúgy mint az uniós utakon 
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a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” 
elv széles körű alkalmazását.

a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” 
elv széles körű alkalmazását, ezért 
szükséges az ilyen személyek azonosítását 
lehetővé tevő intézkedés kidolgozása.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy bocsássák a Bizottság rendelkezésére 
azokat az információkat és adatokat, 
amelyekre szükség van az úthasználatidíj-
fizetést elmulasztó úthasználókkal 
kapcsolatos információcseréhez használt 
rendszer hatékonyságának és 
eredményességének értékeléséhez. A 
Bizottságot pedig arra kell kötelezni, hogy 
értékelje ki a kapott adatokat és 
információkat, és szükség esetén 
jogszabály-módosításokat terjesszen elő.

(16) A tagállamokat kötelezni kell arra, 
hogy – a személyes adatok védelmének 
teljes körű tiszteletben tartása mellett –
bocsássák a Bizottság rendelkezésére 
azokat az információkat és adatokat, 
amelyekre szükség van az úthasználatidíj-
fizetést elmulasztó úthasználókkal 
kapcsolatos információcseréhez használt 
rendszer hatékonyságának és 
eredményességének értékeléséhez. A 
Bizottságot pedig arra kell kötelezni, hogy 
értékelje ki a kapott adatokat és 
információkat, és szükség esetén 
jogszabály-módosításokat terjesszen elő. 
Személyes adatokat nem szabad 
továbbítani a Bizottságnak, illetve azok 
nem oszthatók meg vele.

Indokolás

Ez a módosítás az uniós adatvédelmi joggal való jogi összhangot hivatott biztosítani.

Kifejezetten hangsúlyozni kell, hogy a vonatkozó információknak a tagállamoktól az uniós 
intézmények felé történő átadása során teljes mértékben tiszteletben kell tartani a személyes 
adatok védelméhez való jogot.

A szöveg belső logikájából következő sürgető okok és a más elfogadható módosításokkal való 
összefüggés miatt kell benyújtani ezt a módosítást.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az elektronikus útdíjszedő 
rendszerek bevezetésével együtt jár a 
személyes adatok kezelése. A személyes 
adatok kezelését az uniós szabályokkal 
összhangban kell végezni, többek között az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek19, az 
(EU) 2016/680 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek20, valamint a 
2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek21 megfelelően. A személyes 
adatok védelméhez való jogot az Európai 
Unió alapjogi chartájának 8. cikke 
kifejezetten elismeri.

(17) Az elektronikus útdíjszedő 
rendszerek bevezetésével együtt jár a 
személyes adatok kezelése. A személyes 
adatok védelméhez való jogot a Charta 8. 
cikke és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 16. cikke kifejezetten 
elismeri. A személyes adatok kezelését 
az uniós szabályokkal összhangban kell 
végezni, többek között az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek19, valamint a 
2002/2016/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek megfelelően20, továbbá 
az (EU) 2016/680 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv21 alapján, amennyiben a 
tagállamban, ahol a fizetés esedékes, az 
úthasználatidíj-fizetés elmulasztása 
bűncselekménynek minősül. 

__________________ __________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2016. április 27. (EU) 2016/680 irányelve 
a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).
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2016.5.4., 89. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács  
(EU) 2016/680 irányelve (2016. április 
27.) a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

Indokolás

A javaslat az általános adatvédelmi rendeletet és a rendőrségi irányelvet (2016/680) 
alkalmazza a személyes adatok feldolgozására.  Fontos különbséget tenni a tagállamok között 
abban az esetben, ha az ilyen díjak megfizetésének elmulasztása közigazgatási kérdés, vagy 
ha bűncselekménynek minősül. A módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik az előadó egyéb 
módosításaihoz.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektronikus útdíjszedési 
rendszerek átjárhatóságának biztosítása és 
az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával 
kapcsolatos információk határokon átnyúló 
cseréjének elősegítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el azon jegyzék 
kiigazítása céljából, amely felsorolja a 
fedélzeti berendezés beépítését igénylő 
elektronikus útdíjszedési rendszerekben 
történő elektronikus útdíjfizetési műveletek 
végzésére használható technológiákat. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 

(19) Az elektronikus útdíjszedési 
rendszerek átjárhatóságának biztosítása és 
az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával 
kapcsolatos információk határokon átnyúló 
cseréjének jogszerű elősegítése érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el azon jegyzék 
kiigazítása céljából, amely felsorolja a 
fedélzeti berendezés beépítését igénylő 
elektronikus útdíjszedési rendszerekben 
történő elektronikus útdíjfizetési műveletek 
végzésére használható technológiákat. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
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szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy bizonyos járműtípusokra 
díjakat szabhassanak ki, továbbá 
meghatározhassák e díjak mértékét és 
rendeltetését.

A szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása érdekében ez az irányelv nem érinti 
a tagállamok azon jogát, hogy bizonyos 
járműtípusokra díjakat szabhassanak ki, 
továbbá hogy meghatározhassák e díjak 
mértékét és rendeltetését.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „elektronikusútdíj-köteles 
közúthálózat”: olyan út, úthálózat, 
infrastruktúra-elem (például híd, alagút) 
vagy komp, amelyek használatáért 
úthasználati díjat szednek, kizárólag vagy 
részben olyan automatikus észlelési 
módszereket alkalmazva, mint például a 
jármű belsejében található fedélzeti 
berendezéssel való kommunikáció vagy az 
automatikus rendszámleolvasás;

e) „elektronikusútdíj-köteles 
közúthálózat”: olyan út, úthálózat, 
infrastruktúra-elem (például híd, alagút) 
vagy komp, amelyek használatáért 
úthasználati díjat szednek, kizárólag vagy 
részben olyan, adott esetben automatikus 
rendszámleolvasással is kiegészült
automatikus észlelési módszereket 
alkalmazva, mint például a jármű 
belsejében található fedélzeti berendezéssel 
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való kommunikáció;

Indokolás

Mivel az Unión belül alacsony szintű a rendszámtáblák és a leolvasási rendszerek 
szabványosítása, téves eredményekhez vezethet, ha csak a rendszámleolvasásra 
hagyatkozunk. Emiatt az automatikus rendszámfelismerést csak a díjszedés kiegészítő 
eszközeként szabad felhasználni.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „a nyilvántartás helye szerinti 
tagállam”: az a tagállam, amelynek 
nyilvántartásában az úthasználati díj 
megfizetésének elmulasztásában álló 
jogsértés elkövetéséhez használt jármű 
szerepel;

i) „a nyilvántartás helye szerinti 
tagállam”: az a tagállam, ahol az 
úthasználati díj megfizetésének 
elmulasztásában álló jogsértés 
elkövetéséhez használt jármű 
nyilvántartásba van véve;

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összes olyan új elektronikus díjszedő 
rendszernek , amely fedélzeti berendezés 
beépítését vagy használatát igényli, az 
elektronikus útdíjszedési műveletek 
végrehajtása céljából a IV. mellékletben 
felsorolt technológiák közül egyet vagy 
többet alkalmaznia kell.

Az összes olyan új elektronikus díjszedő 
rendszernek , amely fedélzeti berendezés 
beépítését vagy használatát igényli, az 
elektronikus útdíjszedési műveletek 
végrehajtása céljából a következő
technológiák közül egyet vagy többet 
alkalmaznia kell:

a) műholdas helymeghatározás;

b) GSM-GPRS szabványt 
(hivatkozás: GSM TS 03.60/23.00) 
használó mobilkommunikáció;

c) 5,8 GHz-es mikrohullámú 
technológia.
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Indokolás

A technológiai megoldások kulcsfontosságúak az interoperabilitás szempontjából, amely az 
átdolgozás egyik fő célkitűzése. Emiatt a felhasználható technológiai megoldásokat a 
társjogalkotónak kell meghatároznia, és nem a Bizottságnak.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jelentős technológiai fejlesztések 
végrehajtásakor a IV. mellékletben
felsoroltaktól eltérő technológiákat 
alkalmazó, már használatban lévő 
elektronikus útdíjszedési rendszereket is 
alkalmassá kell tenni a szóban forgó 
technológiák alkalmazására.

Jelentős technológiai fejlesztések 
végrehajtásakor az első albekezdésben
felsoroltaktól eltérő technológiákat 
alkalmazó, már használatban lévő 
elektronikus útdíjszedési rendszereket is 
alkalmassá kell tenni a szóban forgó 
technológiák alkalmazására.

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törölte a IV. mellékletet, és a felhasználható 
technológiák felsorolását a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésébe helyezte át.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti 
berendezéseket bocsátanak a felhasználók 
rendelkezésére, amelyek alkalmasak a 
IV. mellékletben felsorolt technológiákat 
alkalmazó tagállamokban üzemben lévő 
összes elektronikus útdíjszedési rendszerrel 
való együttes használatra, kölcsönösen 
átjárhatók és képesek e rendszerekkel 
kommunikálni.

Az EETS-szolgáltatók olyan fedélzeti 
berendezéseket bocsátanak a felhasználók 
rendelkezésére, amelyek alkalmasak az (1) 
bekezdésben felsorolt technológiákat 
alkalmazó tagállamokban üzemben lévő 
összes elektronikus útdíjszedési rendszerrel 
való együttes használatra, kölcsönösen 
átjárhatók és képesek e rendszerekkel 
kommunikálni.

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törölte a IV. mellékletet, és a felhasználható 
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technológiák felsorolását a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésébe helyezte át.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fedélzeti berendezés használhat 
saját hardvert és szoftvert, és/vagy 
használhatja a járműben lévő egyéb 
hardverek és szoftverek műszaki elemeit. 
A fedélzeti berendezés a IV. mellékletben
felsorolt technológiáktól eltérő 
technológiákat is használhat a jármű egyéb 
hardverrendszereivel való kommunikáció 
céljára.

(4) A fedélzeti berendezés használhat 
saját hardvert és szoftvert, és/vagy 
használhatja a járműben lévő egyéb 
hardverek és szoftverek műszaki elemeit. 
A fedélzeti berendezés az (1) bekezdésben
felsorolt technológiáktól eltérő 
technológiákat is használhat a jármű egyéb 
hardverrendszereivel való kommunikáció 
céljára.

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törölte a IV. mellékletet, és a felhasználható 
technológiák felsorolását a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésébe helyezte át.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
az EETS üzemeltetéséhez szükséges 
személyes adatok kezelése az egyének 
szabadságát és alapvető jogait védő uniós 
szabályokkal összhangban történjék, 
beleértve a magánélet védelmét is, 
valamint különösen az 
(EU) 2016/679 rendelet, az 
(EU) 2016/680 irányelv és a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseinek betartását.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
az EETS üzemeltetéséhez szükséges 
személyes adatok kezelése az egyének 
szabadságát és alapvető jogait védő uniós 
szabályokkal összhangban történjék, 
beleértve a magánélet védelmét is, 
valamint különösen az 
(EU) 2016/679 rendelet és a 2002/58/EK 
irányelv rendelkezéseinek betartását. Az 
ezen irányelv hatálya alatt feldolgozott 
személyes adatokat más célra nem 
dolgozzák fel, azokat azonnal törölni kell, 
amint már nem szükségesek arra a célra, 
amelyhez feldolgozták őket.
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Indokolás

Mivel a javaslat jelentős mértékben módosítja a hatályos szöveget az EETS átjárhatóságának, 
a díjak megfizetésének, valamint az együttműködésre és a be nem fizetett díjak beszedésére 
vonatkozó új szabályok biztosítása érdekében, ez azzal jár, hogy jelentős mértékben 
beavatkoznak az adatvédelemhez való jogba, amivel a javaslat nem foglalkozik. Ezért a 
személyes adatok védelmének és az uniós joggal való összhangnak a biztosítása érdekében be 
kell nyújtani ezt a módosítást.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának 
kivizsgálása céljából a tagállamok lehetővé 
teszik a többi tagállam nemzeti 
kapcsolattartó pontjai számára, hogy azok 
automatizált keresés végzésére való 
jogosultsággal hozzáférjenek a következő 
nemzeti gépjármű-nyilvántartási 
adatokhoz:

Az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának 
kivizsgálása kizárólagos céljából a 
tagállamok lehetővé teszik a többi tagállam 
nemzeti kapcsolattartó pontjai számára, 
hogy azok automatizált keresés végzésére 
való jogosultsággal hozzáférjenek a 
következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási 
adatokhoz:

Indokolás

Ez a módosítás az uniós adatvédelmi joggal való jogi összhangot hivatott biztosítani.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) járművekre vonatkozó adatok; 
valamint

a) az adott jármű azonosításához 
szükséges adatok; valamint

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jármű tulajdonosaira vagy 
üzemben tartóira vonatkozó adatok.

b) a jármű tulajdonosainak vagy 
üzemben tartóinak azonosításához és 
megkereséséhez szükséges adatok.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az automatizált kereséseket a 
2008/616/IB határozat26 melléklete 
3. fejezetének 2. és 3. pontjában leírt 
eljárásoknak, valamint az ezen irányelv 
II. mellékletében megállapított 
előírásoknak megfelelően kell végezni.

Ezeket az automatizált kereséseket a 
2008/616/IB határozat26 melléklete 3.
fejezetének 2. és 3. pontjában leírt 
eljárásoknak, valamint az ezen irányelv II.
mellékletében megállapított előírásoknak, 
valamint valamennyi alapvető jognak 
teljes mértékben megfelelve kell végezni.

_________________ _________________

26 A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. 
június 23.) a különösen a terrorizmus és a 
határokon átnyúló bűnözés elleni 
küzdelemre irányuló, határokon átnyúló 
együttműködés megerősítéséről szóló 
2008/615/IB határozat végrehajtásáról 
(HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

26 A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. 
június 23.) a különösen a terrorizmus és a 
határokon átnyúló bűnözés elleni 
küzdelemre irányuló, határokon átnyúló 
együttműködés megerősítéséről szóló 
2008/615/IB határozat végrehajtásáról 
(HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jármű tulajdonosának, üzemben 
tartójának vagy az úthasználatidíj-fizetés 
elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon 
azonosított személynek küldött tájékoztató 
levélben az úthasználatidíj-fizetés 
elmulasztásának helye szerinti tagállam a 
nemzeti jogának megfelelően feltüntet 
minden releváns információt, nevezetesen 
az úthasználatidíj-fizetés szóban forgó 
elmulasztásának jellegét, helyét, napját és 

(2) A jármű tulajdonosának, üzemben 
tartójának vagy az úthasználatidíj-fizetés 
elmulasztásával gyanúsított, egyéb módon 
azonosított személynek küldött tájékoztató 
levélben az úthasználatidíj-fizetés 
elmulasztásának helye szerinti tagállam a 
nemzeti jogának megfelelően feltüntet 
minden releváns információt, nevezetesen 
az úthasználatidíj-fizetés szóban forgó 
elmulasztásának jellegét, helyét, napját és 
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idejét, a megsértett nemzeti jogszabályok 
címét és a szankciót, valamint adott 
esetben a jogsértés elkövetésének
megállapításához használt eszközre 
vonatkozó adatokat. E célra az 
úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának 
helye szerinti tagállam a III. mellékletben 
fogalt nyomtatványt használhatja.

idejét, a megsértett nemzeti jogszabályok 
címét és a szankciót, valamint a jogsértés 
elkövetésének megállapításához használt 
eszközre vonatkozó adatokat. E célra az 
úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának 
helye szerinti tagállam a III. mellékletben 
fogalt nyomtatványt használhatja.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az úthasználatidíj-fizetés 
elmulasztásának helye szerinti tagállam 
úgy határoz, hogy a jogkövetkezmények 
érvényesítése érdekében eljárást indít az 
úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával 
kapcsolatban, akkor az alapvető jogok 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében a tájékoztató levelet a gépjármű 
forgalmi engedélye kiállításának nyelvén –
amennyiben rendelkezésére áll ez az 
információ – vagy a nyilvántartás helye 
szerinti tagállam valamelyik hivatalos 
nyelvén küldi meg.

(3) Ha az úthasználatidíj-fizetés 
elmulasztásának helye szerinti tagállam 
úgy határoz, hogy a jogkövetkezmények 
érvényesítése érdekében eljárást indít az 
úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával 
kapcsolatban, akkor az alapvető jogok 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében a tájékoztató levelet a gépjármű 
forgalmi engedélye kiállításának nyelvén –
amennyiben rendelkezésére áll ez az 
információ – vagy a nyilvántartás helye 
szerinti tagállam valamelyik hivatalos 
nyelvén küldi meg. Ebben a levélben a 
tagállam tájékoztatja a címzettet a 
jogsértés kifogásolása céljából a jármű 
tulajdonosának rendelkezésére álló 
mechanizmusokról és különösen a 
fellebbezéshez és jogorvoslathoz való 
jogról, valamint arról a hatóságról, amely 
előtt ezeket a jogokat gyakorolni lehet.

Indokolás

Ez a módosítás az uniós adatvédelmi joggal való jogi összhangot hivatott biztosítani.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk 8. cikk

Adatvédelem Adatvédelem

(1) Az ezen irányelv alapján kezelt 
személyes adatokra az 
(EU) 2016/679 rendelet rendelkezései, 
valamint az (EU) 2016/680 irányelvet 
átültető nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések vonatkoznak.

(1) Az ezen irányelv alapján kezelt 
személyes adatokra az 
(EU) 2016/679 rendeletet és a 
2002/58/EK irányelvet kell alkalmazni. Az 
(EU) 2016/680 irányelv csak abban az 
esetben vonatkozik az ezen irányelv 
alapján feldolgozott személyes adatokra, 
ha a tagállamban, ahol esedékes a fizetés, 
bűncselekménynek minősül az 
úthasználatidíj-fizetés elmulasztása.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv alapján kezelt 
személyes adatokat pontatlanság esetén 
megfelelő időn belül helyesbítsék, illetve 
töröljék vagy zárolják azokat, és az adatok 
tárolására vonatkozó határidőt az 
(EU) 2016/679 rendelettel, valamint az 
(EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezésekkel összhangban állapítsák 
meg.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az 5. cikk alapján történő 
személyesadat-kezelés a II. mellékletben 
felsorolt adattípusokra korlátozódjon.A 
tagállamok gondoskodnak arról is, hogy 
az érintettek jogosultak legyenek a 
feldolgozott személyes adatok 
pontatlansága esetén azok indokolatlan 
késedelem nélküli frissítésére, 
helyesbítésére vagy törlésére. A 
tagállamok az (EU) 2016/679 rendelettel, 
valamint adott esetben az 
(EU) 2016/680 irányelvvel összhangban 
meghatározzák a személyes adatok 
tárolására vonatkozó határidőt.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
ezen irányelv alapján kezelt valamennyi 
személyes adatot csak az úthasználatidíj-
fizetés elmulasztásával kapcsolatos 
információk határokon átnyúló cseréjének 
elősegítésére lehessen felhasználni, 
továbbá hogy az érintettek a tájékoztatás, 
hozzáférés, helyesbítés, törlés és zárolás, 
továbbá kártérítés és bírósági jogorvoslat 
tekintetében ugyanazokkal a jogokkal 
rendelkezzenek, mint amelyeket az 
(EU) 2016/679 rendelet és az 
(EU) 2016/680 irányelvet átültető nemzeti 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések biztosítanak.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
ezen irányelv alapján kezelt személyes 
adatokat kizárólag az úthasználatidíj-
fizetés elmulasztásával kapcsolatos 
információk határokon átnyúló cseréjének 
elősegítése érdekében dolgozzák fel, és 
hogy más célra történő további 
feldolgozásukra ne kerüljön sor. A 
tagállamok gondoskodnak arról is, hogy 
az érintettek a tájékoztatás, hozzáférés, 
helyesbítés, törlés és az adatkezelés 
korlátozása, az adatvédelmi felügyeleti 
hatósághoz történő panaszbenyújtás, 
továbbá kártérítés és a hatékony bírósági 
jogorvoslat tekintetében ugyanazokkal a 
jogokkal rendelkezzenek, mint amelyeket 
az (EU) 2016/679 rendelet és adott esetben 
az (EU) 2016/680 irányelv biztosít. A 
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tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
személyes adatokhoz a kijelölt illetékes 
hatóságok számára csak a gépjármű-
nyilvántartási adatok cseréje céljából 
biztosítsanak hozzáférést.

(3) Minden érintett személynek joga 
van tájékoztatást kapni arról, hogy a 
nyilvántartás helye szerinti tagállamban 
nyilvántartott személyes adatai közül 
melyeket továbbították az úthasználatidíj-
fizetés elmulasztásának helye szerinti 
tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és 
az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának 
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságára vonatkozó 
tájékoztatást is.

(3) Minden érintett személynek joga 
van indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatást kapni arról, hogy a 
nyilvántartás helye szerinti tagállamban 
nyilvántartott személyes adatai közül 
melyeket továbbították az úthasználatidíj-
fizetés elmulasztásának helye szerinti 
tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és 
az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának
helye szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságára vonatkozó 
tájékoztatást is.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül]-
ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 
6. és 7. cikkének tagállamok általi 
alkalmazásáról. A Bizottság a jelentésben 
különös figyelmet fordít a következő 
vonatkozásokra, és szükség esetén azok 
tekintetében javaslatokat is előterjeszt:

A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy éven 
belül]-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 
6. és 7. cikkének tagállamok általi 
alkalmazásáról. A Bizottság a jelentésben 
különös figyelmet fordít a következő 
vonatkozásokra, és szükség esetén azok 
tekintetében javaslatokat is előterjeszt:

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– elemzés az ezen irányelv 6. és 7. 
cikke alkalmazásának az alapvető jogokra 
gyakorolt hatásáról, különös tekintettel a 
magánélethez és a személyes adatok 
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védelméhez fűződő jogra;

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 11. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében 
módosítsa az I. és a IV. mellékletet.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 11. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében 
módosítsa az I. mellékletet.

Indokolás

Összhangban azzal a módosítással, amely törölte a IV. mellékletet, és a felhasználható 
technológiák felsorolását a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésébe helyezte át.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 10. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
határozatlan időre szól [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától kezdődő] 
hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 10. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
ötéves időtartamra szól [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától kezdődő] 
hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam letelte előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal minden egyes időtartam letelte 
előtt.



PE616.760v03-00 20/23 AD\1149703HU.docx

HU

Indokolás

Bár a Bizottságra ruházott felhatalmazásnak korlátozott időre kell szólnia, az irányelvnek 
rendelkeznie kell ezen időszak hallgatólagos meghosszabbításáról.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 3 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a kiválasztott műszaki megoldások 
érvényesítése az egyének szabadságának és 
alapvető jogainak védelmére – beleértve a 
magánélet és személyes adatok védelmét is 
– szolgáló uniós szabályokhoz képest. 
Különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek 
és a 2002/58/EK irányelvnek való 
megfelelést kell biztosítani;

k) a kiválasztott műszaki megoldások 
érvényesítése az egyének szabadságának és 
alapvető jogainak védelmére – beleértve a 
magánélet és személyes adatok védelmét is 
– szolgáló uniós szabályokhoz képest. 
Különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek 
és a 2002/58/EK irányelvnek, valamint 
adott esetben az (EU) 2016/680 
irányelvnek való megfelelést kell 
biztosítani;

Indokolás

Ez a módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a többi elfogadható módosítással, 
amelyek az (EU) 2016/680 irányelvre utaló hivatkozást illesztik be a szövegbe.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 26 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adatvédelmi nyilatkozat:

Az (EU) 2016/679 irányelvvel 
összhangban önnek joga van arra, hogy 
kérelmezze az adatkezelőtől az önre 
vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésük korlátozását, továbbá 
tiltakozhat személyes adatainak kezelése 
ellen, valamint joga van az 
adathordozhatósághoz. Jogosult panaszt 
is benyújtani a [az illetékes felügyeleti 
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hatóság neve és címe]-hoz/-hez/-höz.

[Ha a nemzeti jog alapján 
bűncselekménynek minősül az 
úthasználatidíj-fizetés elmulasztása:

A [az (EU) 2016/680 irányelvet alkalmazó 
nemzeti jog] alapján joga van kérelmezni 
az adatkezelőtől az önre vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük 
korlátozását. Jogosult panaszt is 
benyújtani a [az illetékes felügyeleti 
hatóság neve és címe]-hoz/-hez/-höz.]

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendelettel vagy adott esetben a rendőrségi irányelvvel összhangban 
a levélnek meg kell említenie a minden állampolgárt megillető alapvető adatvédelmi jogokat 
és annak a hatóságnak a címét, ahová panaszt nyújthat be. Erre a módosításra a szöveg belső 
logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus útdíjszedési 
rendszerekben történő elektronikus 
útdíjfizetési műveletek végzésére 
használható technológiák listája

törölve

1. műholdas helymeghatározás;

2. mobilkommunikáció;

3. 5,8 GHz-es mikrohullámú technológia.

Indokolás

A technológiák listáját együttdöntési eljárás keretében a jogalkotóknak kell meghatározniuk. 
Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.
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