
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 2.)

a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

(2006/548/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 218. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerző-
désre és különösen annak 131. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen
annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (1)
mellékletében meghatározott bizottsági biztonsági rendel-
kezések 2. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizott-
ságnak a biztonsági ügyekért felelős tagja meghozza a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy az EU minősített információk kezelése során a
biztonsági szabályokat a Bizottságon belül és többek
között a Bizottság külső szerződéses megbízottai tiszte-
letben tartsák.

(2) A bizottsági biztonsági rendelkezések 2. cikkének (2)
bekezdése megállapítja, hogy a tagállamok, valamint a
Szerződések által vagy alapján létrehozott egyéb intézmé-
nyek, szervek, hivatalok és ügynökségek azzal a feltétellel
juthatnak hozzá az EU minősített információkhoz, ha
biztosítják, hogy szolgálataikon belül és azok helyisé-
geikben, többek között a tagállamok külső szerződéses
megbízottai hasonlóan szigorú szabályokat tartanak be.

(3) A Bizottság biztonsági rendelkezései jelenleg nem tartal-
maznak arra vonatkozó részleteket, hogyan kell alkal-
mazni azok alapvető elveit és minimumszabályait,
amikor a Bizottság – szerződés vagy támogatási megálla-
podás útján – EU minősített információt magában
foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatokat
ruház át külső szervezetekre.

(4) Ennélfogva szükséges erre vonatkozó, meghatározott
közös minimumszabályokat illeszteni a Bizottság bizton-
sági rendelkezéseibe és az ahhoz csatolt biztonsági szabá-
lyokba.

(5) E közös minimumszabályokat a tagállamoknak be kell
tartaniuk a nemzeti megállapodások értelmében hozott
intézkedések esetében, amennyiben – szerződés vagy
támogatási megállapodás útján – EU minősített informá-
ciót magában foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó
feladatokat ruháznak át a bizottsági biztonsági rendelke-
zések 2. cikkének (2) bekezdésében említett külső szer-
vezetekre.

(6) E közös minimumszabályokat egyéb vonatkozó jogi
aktusok, különösen az építési beruházásra, az árubeszer-
zésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv (2), az Európai Közösségek álta-
lános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rende-
letről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet (3) és az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről
szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehaj-
tására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2342/2002 bizottsági rendelet (4) sérelme nélkül
kell alkalmazni,
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(1) HL L 317., 2001.12.3., 1. o. A legutóbb a 2006/70/EK, Euratom
határozattal (HL L 34., 2006.2.7., 32. o.) módosított határozat.

(2) HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2083/2005/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 333., 2005.12.20., 28. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1261/2005/EK,

Euratom rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 3. o.) módosított ren-
delet.



A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat mellékletében
meghatározott bizottsági biztonsági rendelkezések a következő-
képpen módosulnak:

1. A 2. cikk (1) bekezdése a következő bekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a Bizottság és egy külső szerződéses megbízott
vagy kedvezményezett közötti szerződés vagy támogatási
megállapodás a külső szerződéses megbízott vagy a kedvez-
ményezett helyiségeiben EU minősített információk kezelé-
sével jár, az EU minősített információk kezelése során a fent
említett külső szerződéses megbízott vagy kedvezményezett
által az 1. cikkben említett szabályoknak való megfelelés
biztosítás érdekében meghozandó megfelelő intézkedések
szerves részét képezik a szerződésnek vagy támogatási
megállapodásnak.”

2. A Bizottság biztonsági rendelkezéseinek mellékletében
megszabott biztonsági szabályok a következőképpen módo-
sulnak:

a) Az I. rész 5.1. szakasza a következő mondattal egészül ki:

„Az ilyen minimumszabályok akkor is alkalmazandóak,
amikor a Bizottság – szerződés vagy támogatási megálla-
podás útján – EU minősített információt magában foglaló,
azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatokat ruház át
ipari vagy egyéb szervezetekre: e közös minimumszabá-
lyok a II. rész 27. szakaszában találhatók.”

b) E határozat mellékletének szövegét mint 27. szakaszt be
kell illeszteni a II. részbe.

c) A 6. függelék a következő rövidítésekkel egészül ki:

„DSA: kijelölt biztonsági hatóság

FSC: létesítménybiztonsági engedély

FSO: létesítménybiztonsági tisztviselő

PSC: személyzeti biztonsági ellenőrzés

SAL: biztonsági vonatkozások záradéka

SCG: biztonsági minősítési útmutató”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről
Siim KALLAS

alelnök

HU2006.8.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 215/39



MELLÉKLET

„27. AZ IPARI BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ KÖZÖS MINIMUMSZABÁLYOK

27.1. Bevezetés

Ez a szakasz azon ipari tevékenységek biztonsági vonatkozásaival foglalkozik, amelyek elengedhetetlenek az EU minősített
információt magukban foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatok elvégzésére felhatalmazó szerződések vagy
támogatási megállapodások tárgyalásához, illetve odaítéléséhez, valamint e feladatok ipari vagy egyéb szervezetek által
történő elvégzéséhez, beleértve az EU minősített információ közbeszerzési vagy ajánlatkérési eljárás során történő
kiadását, illetve az ahhoz való hozzáférést (ajánlattételi időszak és szerződéskötést megelőző tárgyalások).

27.2. Fogalommeghatározások

E közös minimumszabályok alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) »Minősített szerződés«: bármely áruellátásra, munkálatok elvégzésére, épületek rendelkezésre bocsátására, illetve szol-
gáltatásnyújtásra irányuló szerződés vagy támogatási megállapodás, ahol e feladatok elvégzése EU minősített informá-
cióhoz való hozzáférést, vagy ilyen információ létrehozását teszi szükségessé vagy foglalja magában.

b) »Minősített alvállalkozói szerződés«: olyan, áruellátásra, munkálatok elvégzésére, épületek, illetve szolgáltatásnyújtás
biztosítására irányuló, valamely szerződéses megbízott vagy támogatás kedvezményezettje által egy másik szerződéses
megbízottal (azaz alvállalkozóval) kötött szerződés, amelyben e feladatok elvégzése EU minősített információhoz való
hozzáférést, vagy ilyen információ létrehozását teszi szükségessé vagy foglalja magában.

c) »Szerződéses megbízott«: szerződéskötési képességgel rendelkező vagy támogatásban részesíthető gazdasági szereplő
vagy jogalany.

d) »Kijelölt biztonsági hatóság«: valamely EU tagállam nemzeti biztonsági hatóságának felelősséggel tartozó hatóság,
amelynek feladata az ipari vagy egyéb szervezetek tájékoztatása az ipari biztonságot érintő ügyekre vonatkozó nemzeti
politikáról, valamint iránymutatás és segítségnyújtás biztosítása e politikák végrehajtása során. A kijelölt biztonsági
hatóság feladatait a nemzeti biztonsági hatóság is végezheti.

e) »Létesítménybiztonsági engedély«: annak a nemzeti/kijelölt biztonsági hatóság által történő hivatalos meghatározása,
hogy biztonsági szempontból egy létesítmény megfelelő biztonsági védelmet tud-e nyújtani a meghatározott biztonsági
minősítési szintű EU minősített információnak, illetve hogy az EU minősített információhoz hozzáférést igénylő
személyzetet megfelelő biztonsági ellenőrzésnek vetették-e alá, és tájékoztatták-e az EU minősített információhoz
való hozzáféréshez, illetve az annak védelméhez szükséges biztonsági követelményekről.

f) »Ipari vagy egyéb szervezetek«: áruellátással, munkálatok elvégzésével vagy szolgáltatásnyújtással foglalkozó szerződéses
megbízott vagy alvállalkozó; ez magában foglalhat ipari, kereskedelmi, szolgáltatói, tudományos, kutatási, oktatási vagy
fejlesztési tevékenységet végző szervezeteket.

g) »Ipari biztonság«: védintézkedések és -eljárások alkalmazása, a szerződéses megbízott vagy alvállalkozó által kezelt EU
minősített információ szerződéskötést megelőző/ahhoz kapcsolódó tárgyalás és minősített szerződés kötése során
történő elvesztésének vagy veszélyeztetésének megelőzése, felderítése és visszaszerzése érdekében.

h) »Nemzeti biztonsági hatóság«: valamely EU tagállam kormányának hatósága, amelynek alapvető felelőssége alá tartozik
azon tagállamban az EU minősített információ védelme.

i) »A szerződés biztonsági minősítésének általános szintje«: a teljes szerződés vagy támogatási megállapodás biztonsági
minősítésének meghatározása, amely a teljes szerződés vagy támogatási megállapodás bármely része értelmében
létrehozandó, kiadható vagy hozzáférhető információ és/vagy anyag minősítése alapján történik. A szerződés bizton-
sági minősítésének általános szintje nem lehet alacsonyabb bármely részének legmagasabb minősítési szintjénél,
magasabb azonban az összesítés hatása miatt lehet.

j) »Biztonsági szempontokra vonatkozó záradék«: az egyedi szerződéses feltételek szerződő hatóság által összeállított
jegyzéke, amely szerves részét képezi az EU minősített információhoz való hozzáférést vagy ilyen információ létre-
hozását magában foglaló minősített szerződésnek, és amely meghatározza a biztonsági követelményeket vagy a
minősített szerződés biztonsági védelmet igénylő elemeit.

k) »Biztonsági minősítési útmutató«: olyan dokumentum, amely – az alkalmazandó biztonsági minősítési szinteket
meghatározva – leírja egy program, szerződés vagy támogatási megállapodás minősített elemeit. A biztonsági minő-
sítési útmutató kiterjeszthető a program, szerződés vagy támogatási megállapodás teljes időtartamára, az egyes infor-
mációk pedig újraosztályozhatók, illetve alacsonyabb szintre sorolhatók. A biztonsági minősítési útmutató a biztonsági
vonatkozások záradékának részét képezi.
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27.3. Szervezés

a) A Bizottság minősített szerződés útján valamely tagállamban bejegyzett ipari vagy egyéb szervezetre átruházhat EU
minősített információt magában foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatokat.

b) A Bizottság biztosítja, hogy a minősített szerződések odaítélésekor az ezen minimumszabályokból eredő valamennyi
előírást betartják.

c) A Bizottság bevonja az érintett nemzeti biztonsági hatóságot vagy hatóságokat ezen minimumszabályok ipari bizton-
ságra történő alkalmazása érdekében. A nemzeti biztonsági hatóságok e feladatokkal egy vagy több kijelölt biztonsági
hatósághoz fordulhatnak.

d) Az EU minősített információ ipari vagy egyéb szervezeten belüli védelme alapvetően ezen szervezetek vezetőségének
felelőssége marad.

e) Az e minimumszabályok hatálya alá eső minősített szerződések vagy alvállalkozói szerződések odaítélésekor a
Bizottság és/vagy a nemzeti/kijelölt biztonsági hatóság, a megfelelő módon azonnal értesíti annak a tagállamnak a
nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságát, amelyben az szerződéses megbízott vagy alvállalkozó be van jegyezve.

27.4. Minősített szerződések és támogatásról szóló határozatok

a) A minősített szerződések vagy támogatási megállapodások biztonsági minősítése az alábbi elvek figyelembevételével
történik:

— a Bizottság meghatározza, a megfelelő módon, a minősített szerződés védelmet igénylő vonatkozásait és az abból
következő biztonsági minősítést; ennek során figyelembe veszi a minősített szerződés odaítélése előtt létrehozott
információnak a kibocsátó általi, eredeti biztonsági minősítését,

— a szerződés minősítésének általános szintje nem lehet alacsonyabb bármely elemének legmagasabb minősítési
szintjénél,

— a szerződéses tevékenységek során létrehozott EU minősített információ minősítése a biztonsági minősítési útmu-
tatóval összhangban történik,

— szükség estén a Bizottság felelős a szerződés általános minősítési szintjének vagy a szerződés bármely eleme
biztonsági minősítésének – a kibocsátóval folytatott konzultációt követő – megváltoztatásáért és az érintett felek
erre vonatkozó tájékoztatásáért,

— a szerződéses megbízottnak vagy alvállalkozónak kiadott, illetve a szerződéses tevékenység során létrehozott
minősített információ kizárólag a minősített szerződésben meghatározott célokra használható fel, és azt a kibo-
csátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet harmadik felek előtt felfedni.

b) A Bizottság és az érintett tagállamok nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságai felelnek annak biztosításáért, hogy a
szerződéses megbízottak és alvállalkozók, akikkel CONFIDENTIEL UE vagy annál magasabb titkosítási fokozatú
információt tartalmazó minősített szerződést kötnek, a nemzeti jogszabályaival és rendeleteivel összhangban meghoz-
zanak minden megfelelő intézkedést a minősített szerződés teljesítése során általuk kiadott vagy létrehozott EU
minősített információ védelme érdekében. A biztonsági követelmények be nem tartása a minősített szerződés felbon-
tását eredményezheti.

c) Valamennyi olyan ipari vagy egyéb szervezetnek, amely CONFIDENTIEL UE vagy annál magasabb titkosítási fokozatú
információt tartalmazó minősített szerződés részese, nemzeti létesítménybiztonsági engedéllyel kell rendelkeznie. A
létesítménybiztonsági engedélyt a tagállam nemzeti/kijelölt biztonsági hivatala nyújtja annak megerősítéseként, hogy
az adott létesítmény az EU minősített információnak – minősítési szintjének – megfelelő biztonsági védelmet tud
nyújtani és garantálni.

d) Amikor minősített szerződést ítélnek oda, a szerződéses megbízott vagy alvállalkozó irányítása alatt kinevezett
létesítménybiztonsági tisztviselő felel valamennyi, azon tagállamban bejegyzett ipari vagy egyéb szervezetben alkal-
mazott olyan személy személyzeti biztonsági ellenőrzéséért, akinek feladatai ellátása során hozzáférésre van szüksége
a minősített szerződés alá tartozó, CONFIDENTIEL UE vagy annál magasabb minősítésű EU minősített információhoz,
amit azon tagállam nemzeti rendelkezéseivel összhangban a tagállam nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságai biztosí-
tanak.

e) A minősített szerződések magukban foglalják a 27.b. j) pont alatt meghatározott biztonsági szempontokra vonatkozó
záradékot. A biztonsági szempontokra vonatkozó záradék tartalmazza a biztonsági minősítési útmutatót.

f) A minősített szerződést illető tárgyalásos eljárás megkezdése előtt a Bizottság felveszi a kapcsolatot azon tagállam
nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságával, amelyben az érintett ipari vagy egyéb szervezetek be vannak jegyezve, annak
érdekében, hogy meggyőződjön arról, az említettek rendelkeznek a szerződés biztonsági minősítési szintjének megfe-
lelő, érvényes létesítménybiztonsági engedéllyel.
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g) A szerződő hatóság az érvényes létesítménybiztonsági engedély beérkezését megelőzően nem köthet minősített
szerződést a kiválasztott gazdasági szereplővel.

h) A RESTREINT UE minősítésű információt magukban foglaló szerződések esetén a létesítménybiztonsági engedély nem
kötelező, kivéve, ha a tagállam nemzeti törvényei és rendeletei megkövetelik.

i) A minősített szerződésekre vonatkozó pályázati felhívásoknak tartalmazniuk kell egy olyan rendelkezést, amely
szerint az gazdasági szereplő, amennyiben nem nyújt be ajánlatot, vagy nem nyeri el a pályázatot, köteles valamennyi
dokumentumot meghatározott időn belül visszajuttatni.

j) Szükség lehet arra, hogy a szerződéses megbízott különböző szakaszokban alvállalkozókkal minősített alvállalkozói
szerződést kössön. A szerződéses megbízott felel annak biztosításáért, hogy az összes alvállalkozói tevékenység az
ebben a szakaszban foglalt közös minimumszabályokkal összhangban történjen. A szerződéses megbízott azonban
nem továbbíthat az alvállalkozónak EU minősített információt vagy anyagot a kibocsátó előzetes írásbeli beleegyezése
nélkül.

k) A pályázati felhívás vagy az ajánlatkérés határozza meg azon feltételeket, amelyek szerint a szerződéses megbízott
alvállalkozói szerződést köthet. A Bizottság határozott írásos engedélyezése nélkül alvállalkozói szerződés nem
köthető olyan szervezetekkel, amelyek nem EU tagállamban vannak bejegyezve.

l) A szerződés valamennyi biztonsági rendelkezésének tiszteletben tartását a minősített szerződés teljes időtartama alatt
a Bizottság az érintett kijelölt/nemzeti biztonsági hatósággal együttműködve kíséri figyelemmel. Bármilyen biztonsági
problémáról az ezen biztonsági szabályzat II. részének 24. szakaszában megállapított rendelkezésekkel összhangban
kell jelentést tenni. A létesítménybiztonsági engedély megváltoztatásáról vagy visszavonásáról azonnal tájékoztatni kell
a Bizottságot, illetve bármely egyéb nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságot, amelynek azt bejelentették.

m) A minősített szerződések vagy minősített alvállalkozói szerződések megszűnésekor a Bizottság és/vagy a nemzeti/ki-
jelölt biztonsági hatóságok, a megfelelő módon, azonnal értesítik annak a tagállamnak a nemzeti/kijelölt biztonsági
hatóságát, amelyben a szerződéses megbízott vagy alvállalkozó be van jegyezve.

n) Az e szakaszban foglalt közös minimumszabályokat a minősített szerződés vagy minősített alvállalkozói szerződés
megszüntetését vagy megkötését követően is tiszteletben kell tartani, és a szerződéses megbízottak és alvállalkozók ezt
követően is megőrzik a bizalmas minősített információt.

o) A biztonsági szempontokra vonatkozó záradék vagy egyéb, biztonsági követelményeket meghatározó vonatkozó
rendelkezés egyedi rendelkezéseket tartalmaz a minősített információ minősített szerződés lejárata utáni kezelését
illetően.

p) Az e szakaszban említett kötelezettségek és feltételek értelemszerűen alkalmazandók azon eljárásokra, amelyeknél a
támogatásokat határozat útján ítélik oda, és különösen ilyen jellegű támogatások kedvezményezettjeire. A támoga-
tásról szóló határozat előírja a kedvezményezettek valamennyi kötelezettségét.

27.5. Látogatások

A tagállamokban EU minősített szerződést teljesítő ipari vagy egyéb szervezetnél a minősített szerződésekkel kapcsolatos
bizottsági személyzeti látogatásokat az érintett nemzeti/kijelölt biztonsági hatóság szervezi meg. Az ipari vagy egyéb
szervezetek alkalmazottai által az EU minősített szerződés keretében tett látogatásokat az érintett nemzeti/kijelölt bizton-
sági hatóságok szervezik meg egymás között. Az EU minősített szerződésben részt vevő nemzeti/kijelölt biztonsági
hatóságok azonban megállapodhatnak egy olyan eljárásról, amely alapján az ipari vagy egyéb szervezetek alkalmazottai
által tett látogatásokat lehetőség van közvetlenül megszervezni.

27.6. Az EU minősített információ továbbítása és szállítása

a) Az EU minősített információ továbbítására vonatkozóan a biztonsági szabályzat II. részének 21. szakasza alkalma-
zandó. Az ilyen rendelkezések kiegészítése érdekében a tagállamok között a meglévő, hatályos eljárásokat kell
alkalmazni.

b) A minősített szerződésekhez kapcsolódó EU minősített anyag nemzetközi szállítását a tagállamok nemzeti eljárásaival
összhangban kell végezni. A nemzetközi szállítás biztonsági előírásainak megvizsgálása során az alább elveket kell
alkalmazni:

— a szállítás valamennyi szakasza alatt és minden körülmények között garantált a biztonság, a származási helytől a
végcélig,

— egy adott szállítmányra megállapított védelmi szintet az abban foglalt anyag legmagasabb minősítési szintje
határozza meg,
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— szükség esetén a szállítást végző vállalatok létesítménybiztonsági engedélyt kapnak. Ilyen esetekben a szállítmányt
kezelő személyzetet az e szakaszban foglalt közös minimumszabályoknak megfelelően biztonsági ellenőrzésnek
kell alávetni,

— az útvonalak lehetőség szerint közvetlenek, a szállítást pedig a körülményekhez mérten a lehető leggyorsabban
hajtják végre,

— az útvonalak lehetőség szerint kizárólag EU tagállamokon keresztül vezetnek. Nem EU tagállamokon keresztül
vezető útvonalat kizárólag a küldő és az átvevő államok nemzeti/kijelölt biztonsági hatósága általi engedélyezést
követően lehet követni,

— az EU minősített anyag szállítását megelőzően a küldő szállítási tervet készít, amelyet az érintett nemzeti/kijelölt
biztonsági hatóságok jóváhagynak.”
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