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Tisztelt Uraim!
Levelemben a digitális zöldigazolvánnyal kapcsolatos aggályaikra kívánok válaszolni.
A személyek szabad mozgásért felelős egység vezetőhelyetteseként felkértek, hogy válaszoljak
az Önök levelére.
A világjárvány kezdete óta a Bizottság fáradhatatlanul dolgozik a tagállamok közötti
együttműködés és koordináció előmozdításán. Ezzel összefüggésben a Bizottság 2021. március
17-én egy olyan „digitális zöldigazolvány”1 létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló jogalkotási javaslatot fogadott el, amely a szabad mozgás megkönnyítése
érdekében igazolja az oltás, a teszt vagy a gyógyultság tényét.
Ez a javaslat jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Európa újra mozgásba lendüljön, és a
nyárra időzítve megadja a gazdaság és különösen az idegenforgalmi ágazat számára égetően
szükséges lendületet. A szabad mozgás az uniós polgárok egyik legbecsesebb joga, és a
Bizottság azon munkálkodik, hogy biztosítsa a tagállamok számára az EU legnagyobb részében
jelenleg érvényben lévő korlátozások feloldásához szükséges eszközöket.
A be nem oltott személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés megakadályozása
érdekében a Bizottság nemcsak az interoperábilis oltási igazolványra tett javaslatot, hanem olyan
igazolványokra is, amelyek igazolják az elvégzett koronavírustesztek eredményeit, illetve
amelyek azt igazolják, hogy az igazolvány tulajdonosa felgyógyult a Covid19-megbetegedésből.
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Ily módon minden uniós polgár élvezheti a digitális zöldigazolvány rendszerének előnyeit annak
létrehozását követően.
A javaslat célja, hogy megkönnyítse a szabad mozgást azáltal, hogy interoperábilis és
kölcsönösen elfogadott tanúsítványokat bocsát a polgárok rendelkezésére a Covid19 elleni
oltásról, a tesztelésről és a gyógyultságról, amelyeket utazásuk során felhasználhatnak. Abban az
esetben, ha a tagállamok eltekintenek az oltásra, tesztre vagy gyógyultságra vonatkozó
igazolással rendelkező személyek szabad mozgására vonatkozó bizonyos korlátozásoktól, az e
javaslat által létrehozott igazolványok lehetővé teszik a polgárok számára, hogy kihasználhassák
e mentességek előnyeit. Mivel egyre több tudományos adat áll rendelkezésre, különösen a
SARS-CoV-2 fertőzés elleni oltás vagy e betegségből való felépülés hatásairól, az egészségügyi
igazolványok interoperábilis keretrendszerének lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy
összehangolt módon feloldják a korlátozásokat.
Mindenesetre a Bizottság javaslata egyértelműen kimondja, hogy az oltási igazolvány birtoklása
nem előfeltétele a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának vagy a határokon átnyúló
személyszállítási szolgáltatások igénybevételének.
A javaslat elég rugalmas ahhoz, hogy figyelembe tudja venni az új tudományos bizonyítékokat
és iránymutatásokat, amelyek az igazolványok alkalmazásának alapjául fognak szolgálni, ahogy
egyre többet tudunk meg az oltás hatásáról, az új variánsok következményeiről, valamint arról,
hogy a fertőzésből felgyógyultak milyen mértékben védettek.
Az igazolványokat digitális formátumban vagy papíron állítják majd ki, attól függően, hogy a
kérelmező melyiket részesíti előnyben. Mindkét változat rendelkezik egy QR-kóddal, amely
tartalmazza a szükséges kulcsfontosságú információkat, valamint egy digitális aláírást a
dokumentum hitelességének igazolására.
Az adatvédelmi követelmények és különösen az adattakarékosság teljes mértékben beépültek a
javaslatba. Az igazolványok csak a polgárok szabad mozgáshoz való jogának megkönnyítéséhez
szükséges információkat, például a szabad mozgással összefüggésben az igazolványok
kiállításához és ellenőrzéséhez szükséges személyes adatokat tartalmazhatják. A „digitális
zöldigazolvány” keretrendszere nem írja elő uniós szintű adatbázis létrehozását és fenntartását,
hanem lehetővé teszi a digitálisan aláírt interoperábilis igazolványok decentralizált ellenőrzését.
A digitális zöldigazolványt a Covid19-világjárvány végét követően nem fogják a továbbiakban
alkalmazni. Annak érdekében, hogy a mechanizmust a jövőbeli világjárványok esetében újra
alkalmazni lehessen, a javaslat tartalmaz egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi az újbóli
aktiválását, amennyiben arra a jövőben szükség lenne.
Kérem továbbá, hogy tekintsék meg a Bizottság honlapján közzétett információkat:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181.

A Tanács és az Európai Parlament május 20-án ideiglenes megállapodásra jutott a
tanúsítványról. Ezt az ideiglenes megállapodást a tanúsítvány hatálybalépése előtt meg kell
erősíteni.

Bízom benne, hogy hasznosnak fogják találni ezt a tájékoztatást.
Önöknek és szeretteiknek a legjobb egészséget kívánjuk ebben a nehéz időszakban.
Tisztelettel,

Monika MOSSHAMMER
egységvezető-helyettes
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