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A digitális zöldigazolvány – harmadik országbeli állampolgárok ***I
Az Európai Parlament 2021. április 29-én elfogadott módosításai a Covid19-
világjárvány idején a tagállamok területén jogszerűen élő és tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok számára kibocsátott interoperábilis oltási, tesztelési és 
gyógyultsági igazolvány (digitális zöldigazolvány) kiadásának, ellenőrzésének és 
elfogadásának keretrendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslathoz (COM(2021)0140 – C9-0100/2021 – 2021/0071(COD))1

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

[Módosítás 1, eltérő utalás hiányában]

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/... RENDELETE

a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területén jogszerűen élő és tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott interoperábilis oltási, tesztelési 

és gyógyultsági igazolvány (uniós Covid19-igazolvány) kiadásának, ellenőrzésének és 

elfogadásának keretrendszeréről

1 Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az 
illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából.

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig 
a ▌jel mutatja.



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) 

bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A schengeni vívmányok értelmében az Unió területén jogszerűen lakóhellyel 

rendelkező harmadik országbeli állampolgárok, valamint azok a harmadik országbeli 

állampolgárok, akik jogszerűen léptek be valamely tagállam területére, az összes 

többi tagállam területén is szabadon mozoghatnak egy 180 napos időszakon belüli 90 

napos időtartam alatt.

(2) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója 2020. január 30-án nemzetközi 

horderejű népegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek nyilvánította a súlyos 

akut légzőszervi szindrómát okozó, 2-es típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által 

okozott koronavírus-betegség 2019-et (Covid19). 2020. március 11-én a WHO 

megállapította, hogy a Covid19 világjárványnak minősíthető.

(3) A tagállamok a vírus terjedésének korlátozása érdekében különböző intézkedéseket 

fogadtak el, amelyek közül néhány hatással volt a tagállamokba való és a tagállamok 

területén belüli utazás jogára. Ezek közé az intézkedések közé tartoznak például a 

beutazási korlátozások vagy a határokon át utazók karantén alá helyezésére 

vonatkozó követelmények. Ezek a korlátozások káros hatással vannak a 

polgárokra és a vállalkozásokra, különösen a határt átlépő munkavállalókra és 

ingázókra, illetve az idénymunkásokra.

(4) A Tanács 2020. október 13-án elfogadta a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány 

miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről szóló (EU) 2020/1475 

tanácsi ajánlást2. 

2 HL L 337., 2020.10.14., 3. o.



(5) A Tanács 2020. október 30-án elfogadta a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány 

miatt a schengeni térségben alkalmazandó korlátozására vonatkozó koordinált 

megközelítésről szóló (EU) 2020/1632 tanácsi ajánlást3, amelyben azt ajánlotta a 

schengeni vívmányok hatálya alá tartozó tagállamoknak, hogy alkalmazzák az 

(EU) 2020/1475 tanácsi ajánlásban meghatározott elveket, közös kritériumokat, 

közös küszöbértékeket és közös intézkedési keretet.

(6) Számos tagállam indított vagy tervez oltási igazolványok kiállítására irányuló 

kezdeményezéseket. Ahhoz azonban, hogy az ilyen oltási igazolványokat 

hatékonyan lehessen felhasználni az Unión belüli, határokon átnyúló utazásokkal 

kapcsolatban, azoknak teljes mértékben interoperábilisnak, összeegyeztethetőnek, 

biztonságosnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük. A tagállamok között közösen 

elfogadott megközelítésre van szükség az ilyen igazolványok tartalmára, 

formátumára, elveire, technikai előírásaira és védettségi szintjére vonatkozóan.

(7) Több tagállam már most is mentesíti a beoltott személyeket az Unión belüli szabad 

mozgás bizonyos korlátozásai alól. ▌A tagállamoknak el kell fogadniuk az oltási 

igazolásokat abból a célból, hogy eltekintsenek ▌az uniós joggal összhangban a 

szabad mozgás tekintetében a Covid19 terjedésének korlátozása érdekében 

bevezetett korlátozásoktól, például a karantén alá helyezéstől / önkéntes karanténra 

való kötelezéstől vagy SARS-CoV-2 teszt kötelező elvégzésétől, és ugyanezen 

feltételek mellett el kell fogadniuk a más tagállamok által e rendeletnek megfelelően 

kiállított érvényes oltási igazolványokat is. Az elfogadási feltételeknek azonosnak 

kell lenniük, ami azt jelenti, hogy például ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy a 

beadott vakcina egyetlen adagja elegendő, akkor ugyanígy kell eljárnia az ugyanazon 

oltóanyag egyetlen adagjának beadását igazoló oltási bizonyítványok tulajdonosai 

esetében is. Népegészségügyi okokból ezt a kötelezettséget azokra a személyekre 

kell korlátozni, akik a 726/2004/EK rendelet szerinti forgalombahozatali engedéllyel 

rendelkező Covid19-oltóanyagot vagy a WHO sürgősségi felhasználásra vonatkozó 

listáján szereplő oltóanyagot kaptak. A 2021. xx xx-i (EU) 2021/xxxx rendelet 

meghatározza a Covid19-oltásról, -tesztelésről, illetve a Covid19-fertőzésből való 

felgyógyultságról szóló interoperábilis igazolványok kiállításának, ellenőrzésének és 

3 A Tanács (EU) 2020/1632 ajánlása (2020. október 30.) a szabad mozgásnak a Covid19-
világjárvány miatt a schengeni térségben alkalmazandó korlátozására vonatkozó 
koordinált megközelítésről (HL L 366., 2020.11.4., 25. o.).



elfogadásának keretét, a Covid19-világjárvány alatti szabad mozgás megkönnyítése 

érdekében. A rendelet az uniós polgárokra és azok harmadik országbeli 

állampolgárságú családtagjaira vonatkozik. 

(8) A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 19., 20. és 21. cikkével 

összhangban az e rendelkezések hatálya alá tartozó harmadik országbeli 

állampolgárok szabadon utazhatnak más tagállamok területén.

(9) A schengeni vívmányokban, különösen az (EU) 2016/399 rendeletben a belső 

határok személyek által történő átlépésére vonatkozó közös intézkedések sérelme 

nélkül, valamint az ilyen utazásra jogosult harmadik országbeli állampolgárok 

tagállamok területén belüli utazásának megkönnyítése érdekében az (EU) 2021/xxxx 

rendelettel létrehozott, a Covid19-oltásról, -tesztelésről, illetve a Covid19-fertőzésből 

való felgyógyultságról szóló interoperábilis igazolvány kiállítására, ellenőrzésére és 

elfogadására vonatkozó keretrendszert az említett rendelet hatálya alá még nem 

tartozó harmadik országbeli állampolgárokra is alkalmazni kell, feltéve, hogy 

jogszerűen tartózkodnak valamely tagállam területén, és az uniós joggal összhangban 

jogosultak más tagállamokba utazni. 

(10) Ahhoz, hogy az igazolványokat hatékonyan lehessen felhasználni a határokon 

átnyúló utazásokkal kapcsolatban, azoknak teljes mértékben interoperábilisnak kell 

lenniük. Valamennyi uniós közlekedési csomópontnak – például repülőtereknek, 

kikötőknek, vasúti és autóbusz-állomásoknak –, ahol az igazolványt ellenőrzik, 

egységes és közös kritériumokat és eljárásokat kell alkalmaznia az uniós Covid19-

igazolványoknak a Bizottság által kidolgozott iránymutatás alapján történő 

ellenőrzésére.

(11) E rendelet célja, hogy megkönnyítse az arányosság és a 

megkülönböztetésmentesség elvének alkalmazását a szabad mozgás és más 

alapvető jogok világjárvány miatti esetleges korlátozásai tekintetében, miközben 

magas szintű közegészség-védelemre törekszik, és nem értelmezhető úgy, mint 

amely megkönnyíti vagy ösztönzi a szabad mozgásra vagy más alapvető jogokra 

vonatkozó utazási korlátozások elfogadását a világjárványra adott válaszként. Ezen 

túlmenően az (EU) 2021/xxx rendelet által létrehozott igazolványok ellenőrzésének 

szükségessége önmagában nem indokolhatja a belső határokon történő 

határellenőrzés ideiglenes visszaállítását. A belső határokon végzett ellenőrzéseknek 



továbbra is végső eszközként kell szolgálniuk, az (EU) 2016/399 rendeletben 

(Schengeni határellenőrzési kódex)4 meghatározott különös szabályokra is 

figyelemmel. 

(12) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről 

szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a 

rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel 

ez a rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. 

cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos 

időszakon belül határoz arról, hogy azt végrehajtja-e. 

(13) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését 

képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal5 

összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a 

rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. 

Jóllehet Írország nem tartozik e rendelet hatálya alá, az Unión belüli utazás 

megkönnyítése érdekében Írország is kiállíthat az uniós Covid19-igazolványra 

vonatkozókkal azonos követelményeknek megfelelő igazolványokat a területén 

jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára, és a 

tagállamok elfogadhatják az általa kiállított ilyen igazolványokat. Írország szintén 

elfogadhatja a tagállamok által a területükön jogszerűen élő és tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgárok számára kiállított igazolványokat.

(14) Bulgária, Horvátország, Ciprus és Románia tekintetében ez a rendelet a 2003-as 

csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése értelmében, a 2005-ös csatlakozási 

okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében, illetve a 2011-es csatlakozási okmány 

4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányok továbbfejlesztését 

képezi.

(15) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az 

Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni 

4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a 
személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (HL L 77., 2016.3.23., 1. 
o.).

5 A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni 
vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről 
(HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).



vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 

megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek 

továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat6 1. cikkének C. 

pontja által említett területhez tartoznak. 

(16) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci 

Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok 

végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 

megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek 

továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 

2008/146/EK tanácsi határozat7 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke C. pontjában 

említett területhez tartoznak.

(17) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a 

Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini 

Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség 

közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, 

alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való 

csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon 

rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi 

határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat8 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke 

C. pontjában említett területhez tartoznak.

6 A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, 
valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a 
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló 
társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 
1999.7.10., 31. o.).

7 A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai 
Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni 
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló 
megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 
2008.2.27., 1. o.).

8 A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai 
Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 
Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci 
Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok 
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon 
történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó 
társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az 
Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).



(18) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet9 42. cikkével összhangban 

konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal és az Európai Adatvédelmi 

Testülettel; véleményüket [...]-án/-én terjesztették elő,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok az (EU) 2021/XXXX rendeletben [az uniós Covid19-igazolványról szóló 

rendelet] megállapított szabályokat alkalmazzák azokra a harmadik országbeli 

állampolgárokra, akik nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá, de jogszerűen 

tartózkodnak a területükön és az uniós joggal összhangban jogosultak más tagállamokba 

utazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ▌napon lép 

hatályba és akkortól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).


