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RÖVID INDOKOLÁS

A digitális korban a kiberbiztonság az Európai Unió gazdasági versenyképességének 
és biztonságának, valamint szabad és demokratikus társadalmaink és az azokat alátámasztó 
folyamatok integritásának egyaránt lényeges eleme. A kibertámadásokkal szembeni magas 
szintű ellenálló képesség biztosítása az egész EU-ban kiemelten fontos a digitális egységes 
piacba vetett fogyasztói bizalom eléréséhez, valamint az innovatívabb és versenyképesebb 
Európa további fejlődéséhez.

Az olyan kiberfenyegetések és világszintű kibertámadások, mint például a Wannacry 
és a Meltdown, kétségkívül egyre súlyosabb problémát jelentenek az egyre inkább 
digitalizálódott társadalmunkban. Egy 2017 júliusában megjelent Eurobarométer-felmérés 
szerint a válaszadók 87%-a véli úgy, hogy a kiberbűnözés „fontos kihívás az EU belső 
biztonsága szempontjából”, többségüket pedig „aggasztja, hogy a kiberbűnözés különböző 
formáinak áldozatává válhatnak”. Ráadásul 2016 eleje óta világszerte naponta több mint 4000 
zsarolóvírus-támadásra került sor, ami 2015 óta 300%-os növekedésnek felel meg, és az uniós 
vállalatok 80%-át érinti. E tények és megállapítások egyértelműen azt mutatják, hogy az EU-
nak ellenállóbbnak és eredményesebbnek kell lennie a kibertámadások elleni küzdelem terén, 
továbbá bővítenie kell kapacitásait, hogy jobban meg tudja védeni az európai polgárokat, 
vállalkozásokat és közintézményeket.

A kiberbiztonsági irányelv hatályba lépése után egy évvel az Európai Bizottság az EU 
kiberbiztonsági stratégiájának tágabb keretében egy olyan rendeletet nyújtott be, amelynek 
célja, hogy tovább fokozza az EU kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességét, továbbá 
az elrettentést és a védelmet. 2017. szeptember 13-án a Bizottság benyújtotta a 
kiberbiztonsági jogszabályt, amely két pilléren nyugszik: 
1. az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) állandó és 
szélesebb körű megbízatása, amelynek célja, hogy segíthesse a tagállamokat a 
kibertámadások eredményes megelőzésében és az azokra való reagálásban, valamint 2. egy 
uniós kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer létrehozása, amellyel biztosítható, hogy az IKT-
termékek és -szolgáltatások kiberbiztonsági szempontból megfelelőek legyenek.

Általánosságban az előadó üdvözli az Európai Bizottság által javasolt megközelítést, 
és különösen az uniós szintű kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek bevezetését, amelyek célja 
az IKT-termékek és -szolgáltatások biztonságának fokozása, valamint e kiemelten fontos 
területen az egységes piac költséges széttagoltságának elkerülése. Bár eleinte a kibertanúsítás 
önkéntes eszköz lesz, az előadó azt reméli, hogy a kiberbiztonsági tanúsítás uniós 
keretrendszere és az ehhez kapcsolódó eljárások a polgáraink és a felhasználók bizalmának 
erősítéséhez, valamint az egységes piacon forgalmazott termékek és szolgáltatások 
biztonságosságának növeléséhez szükséges eszközzé válnak. 

Az előadó továbbá meg van győződve arról, hogy a javaslatot több pontban is tisztázni 
és javítani kell: 

 Először is a releváns érdekelt feleknek az irányítási rendszer különböző 
szakaszaiba történő bevonásának növelése az ENISA által javasolt tanúsítási 
rendszerek előkészítéséhez: az előadó véleménye szerint elengedhetetlen, hogy 
formálisan is bevonják a legfontosabb érdekelt feleket, például az IKT-iparágakat, 
fogyasztóvédelmi szervezeteket, kkv-ket, uniós szabványügyi szervezeteket és uniós 
ágazati ügynökségeket stb., és lehetőséget kell nyújtani számukra, hogy új 
rendszerekre tegyenek javaslatot, szaktudásukkal segítsék az ENISA-t vagy 
működjenek együtt az ENISA-val egy javasolt rendszer kidolgozásában. 
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 Másodsorban meg kell erősíteni (a nemzeti hatóságokból álló, a Bizottság és az 
ENISA támogatását élvező) európai kiberbiztonsági tanúsítási csoport koordináló 
szerepét azon kiegészítő feladatok révén, hogy stratégiai iránymutatást nyújtson és 
munkaprogramot állítson össze az uniós szinten végrehajtandó közös 
intézkedések tekintetében a tanúsítás terén, valamint összeállítsa és rendszeresen 
frissítse az olyan IKT-termékek és -szolgáltatások elsőbbségi listáját, amelyeknél 
szükségesnek tartja egy európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer létrehozását.

 Az előadó határozottan úgy véli, hogy el kell kerülnünk az uniós tanúsítványok 
„vásárlásának” gyakorlatát, amelyre más ágazatokban már volt példa. Az ENISA és a 
nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóságok nyomon követési és felügyeleti 
rendelkezéseit határozottan meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy az 
egyik tagállamban kiállított európai tanúsítvány a másik tagállamban kiállított 
tanúsítvánnyal azonos szabványokat és követelményeket tartalmazzon. Ezért az előadó 
a következőket javasolja:

1. az ENISA felügyeleti hatásköreinek megerősítése:  a tanúsítási csoporttal 
közösen az ENISA-nak értékeléseket kell végeznie az uniós tanúsítványok 
kiállításáért felelős hatóságok által bevezetett eljárásokkal kapcsolatban;
2. a nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóságoknak rendszeres időközönként 
(legalább kétévente) értékeléseket kell végezniük a megfelelőségértékelő 
szervezetek által kiállított uniós tanúsítványokkal kapcsolatban; 
3. a csoport által meghatározott közös, kötelező érvényű kritériumok 
bevezetése, amelyek megállapítják, hogy a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságoknak milyen mértékben, hatállyal és gyakorisággal kell elvégezniük a 
2. pont szerinti értékeléseket. 

 Az előadó véleménye szerint a végfelhasználóknak szánt, tanúsított IKT-termékek és -
szolgáltatások esetében egy kötelező uniós megbízhatósági címkét kell bevezetni. Ez 
a címke segíthetne a kiberbiztonsággal kapcsolatos tudatosság növelésében, a jó 
kiberbiztonsági háttérrel rendelkező vállalatok számára pedig versenyelőnyt 
nyújthatna.

 Az előadó egyetért a Bizottság egységes és összehangolt megközelítésével, de 
meggyőződése, hogy a megközelítésnek rugalmasabbnak kell lennie, és az univerzális 
megoldás elvének alkalmazása helyett igazodnia kell az adott termék vagy szolgáltatás 
sajátos jellemzőihez és sebezhetőségeihez. Ezért az előadó úgy véli, hogy a 
megbízhatósági szinteket át kell nevezni, és az IKT-termékek és -szolgáltatások 
rendeltetésének figyelembe vételével kell alkalmazni azokat. Hasonlóképpen a 
tanúsítvány érvényességi idejét is az adott rendszerre vonatkozóan kell 
meghatározni.

 Minden egyes tanúsítási rendszert úgy kell kialakítani, hogy ösztönözzék és bátorítsák 
az ágazatban érintett valamennyi szereplőt, hogy a termék vagy szolgáltatás 
életciklusának minden szakaszában dolgozzon ki és fogadjon el biztonsági 
szabványokat, műszaki szabványokat, továbbá a beépített biztonságra és a beépített 
adatvédelemre vonatkozó elveket. 
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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hálózati és információs 
rendszerek és a távközlési hálózatok és 
szolgáltatások létfontosságú szerepet 
töltenek be a társadalom működésében, és 
a gazdasági növekedés gerincét képezik. 
Az információs és kommunikációs 
technológiák sokrétű funkciókat ellátó 
összetett rendszerek alapjait képezik –
idetartozik például a társadalmi 
tevékenységek elősegítése, a gazdaság 
olajozott működésének lehetővé tétele 
olyan meghatározó szektorokban, mint az 
egészségügy, az energetika, a pénzügy és a 
közlekedés, valamint a belső piac 
működésének megkönnyítése.

(1) A hálózati és információs 
rendszerek és a távközlési hálózatok és 
szolgáltatások létfontosságú szerepet 
töltenek be a társadalom működésében, és 
a gazdasági növekedés gerincét képezik. 
Az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) sokrétű funkciókat 
ellátó összetett rendszerek alapjait képezik 
– ide tartozik például a mindennapi
társadalmi tevékenységek elősegítése, a 
gazdaság olajozott működésének lehetővé 
tétele olyan meghatározó szektorokban, 
mint az egészségügy, az energetika, a 
pénzügy és a közlekedés, valamint 
különösen a belső piac működésének 
megkönnyítése.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hálózati és információs 
rendszerek használata szerte az EU-ban 
széles körben elterjedt, mind a 
magánszemélyek, mind a vállalkozások, 
mind pedig a közigazgatási szervek 
körében. Folyamatosan nő azoknak a 
termékeknek és szolgáltatásoknak a száma, 
amelyek alapvető jellemzői a digitalizálás 
és a hálózatba rendeződés, és a dolgok 
internete is egyre elterjedtebbé válik, így a 
következő évtizedben várhatóan több 

(2) A hálózati és információs 
rendszerek használata szerte az EU-ban 
széles körben elterjedt, mind a 
magánszemélyek, mind a vállalkozások, 
mind pedig a közigazgatási szervek 
körében. Folyamatosan nő azoknak a 
termékeknek és szolgáltatásoknak a száma, 
amelyek alapvető jellemzői a digitalizálás 
és a hálózatba rendeződés, és a dolgok 
internete is egyre elterjedtebbé válik, így a 
következő évtizedben várhatóan több 
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millió, ha nem több milliárd összekapcsolt 
digitális eszközt fognak az EU-ban 
használatba venni. Egyre több berendezés 
kapcsolódik az internethez, de mivel ezen 
eszközök alapértelmezetten nincsenek 
megfelelő biztonsági és ellenálló képességi 
szintet biztosító elemekkel ellátva, 
kiberbiztonsági szempontból nem teljesen 
megbízhatók. A tanúsítás korlátozott 
használata következtében így sem az 
intézményi, sem a magánfelhasználók nem 
rendelkeznek kellő információval az IKT-
termékek és -szolgáltatások kiberbiztonsági 
jellemzőiről, ami a digitális megoldásokba 
vetett bizalom megrendüléséhez vezethet.

millió, ha nem több milliárd összekapcsolt 
digitális eszközt fognak az EU-ban 
használatba venni. Egyre több berendezés 
kapcsolódik az internethez, de mivel ezen 
eszközök alapértelmezetten nincsenek 
megfelelő biztonsági és ellenálló képességi 
szintet biztosító elemekkel ellátva, 
kiberbiztonsági szempontból nem teljesen 
megbízhatók. A tanúsítás korlátozott 
használata következtében így sem az 
intézményi, sem a magánfelhasználók nem 
rendelkeznek kellő információval az IKT-
termékek és -szolgáltatások kiberbiztonsági 
jellemzőiről, ami a digitális megoldásokba 
vetett – a digitális egységes piac 
létrehozásához elengedhetetlen – bizalom 
megrendüléséhez vezethet.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minél nagyobb méreteket ölt a 
digitalizálás és a hálózatba rendeződés, 
annál nagyobbak a kiberbiztonsági 
kockázatok is, melyek a társadalmat 
egészében véve sebezhetőbbé teszik a 
kiberfenyegetésekkel szemben, az egyes 
felhasználókra leselkedő veszélyeket pedig 
súlyosbítják, ideértve a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő felhasználókat, például a
gyerekeket is. A társadalmat fenyegető 
kockázatok csökkentése érdekében az 
uniós kiberbiztonság fokozására irányuló
minden lehetséges intézkedést meg kell 
hozni azért, hogy a hálózati és információs 
rendszerek, a távközlési hálózatok, 
valamint a magánszemélyek, a 
közigazgatási szervek és a vállalkozások (a 
kkv-ktől a kritikus infrastruktúrák 
üzemeltetőiig terjedő vállalkozói spektrum) 
által használt digitális termékek, 
szolgáltatások és eszközök jobban védve 
legyenek a kiberfenyegetésekkel szemben.

(3) Ahogyan egyre nagyobb méreteket 
ölt a digitalizálás és a hálózatba 
rendeződés, úgy jelentősen növekednek a 
kiberbiztonsági kockázatok is, melyek a 
társadalmat egészében véve sebezhetőbbé 
teszik a kiberfenyegetésekkel szemben, az 
egyes felhasználókra leselkedő veszélyeket 
pedig súlyosbítják, ideértve a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
felhasználókat, például a gyerekeket is. A 
mesterséges intelligencia és a gépi tanulás 
átalakító erejét a társadalom széles körben 
ki fogja használni, de a számítógépes 
bűnözők is. A társadalmat fenyegető ezen 
kockázatok csökkentése érdekében minden 
szükséges intézkedést meg kell hozni a 
kibertámadásokkal szembeni biztonság 
fokozására az Unióban azért, hogy a 
hálózati és információs rendszerek, a 
távközlési hálózatok, valamint a 
magánszemélyek, a közigazgatási szervek 
és a vállalkozások (a kkv-ktől a kritikus 
infrastruktúrák üzemeltetőiig terjedő 
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vállalkozói spektrum) által használt 
digitális termékek, szolgáltatások és 
eszközök jobban védve legyenek a 
kiberfenyegetésekkel szemben.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egyre gyakoribbak a 
kibertámadások, és az összekapcsoltság 
következtében a kiberfenyegetéseknek és -
támadásoknak egyre kiszolgáltatottabbá 
váló gazdaság és társadalom fokozottabb 
védelmet igényel. Míg a kibertámadások 
általában nem ismernek országhatárokat, a 
kiberbiztonsági hatóságok szakpolitikai 
válaszintézkedései, akárcsak a bűnüldözési 
hatáskörök, túlnyomórészt nemzeti 
szintűek. A nagyszabású kiberbiztonsági 
események az egész EU-ban 
megzavarhatják a legalapvetőbb 
szolgáltatások nyújtását. Ezért hatékony 
uniós szintű reagálásra és válságkezelésre 
van szükség, melynek alapját célirányos 
szakpolitikai intézkedések és az európai 
szolidaritást és kölcsönös segítségnyújtást 
szolgáló gazdagabb eszköztárnak kell 
képeznie. Ennek megfelelően a politika 
formálói, a gazdasági élet szereplői és a 
felhasználók számára egyaránt fontos, 
hogy megbízható uniós adatok alapján 
rendszeres értékelés készüljön az EU 
kiberbiztonságának és ellenálló 
képességének mindenkori helyzetéről, 
továbbá szisztematikus legyen a jövőben 
várható fejlemények, kihívások és 
fenyegetések előrejelzése uniós és globális 
szinten egyaránt.

(4) Egyre gyakoribbak a 
kibertámadások, és az összekapcsoltság 
következtében a kiberfenyegetéseknek és -
támadásoknak egyre kiszolgáltatottabbá 
váló gazdaság és társadalom fokozottabb és 
nagyobb biztonságot nyújtó védelmet 
igényel. Míg a kibertámadások gyakran
nem ismernek országhatárokat, a 
kiberbiztonsági hatóságok szakpolitikai 
válaszintézkedései, akárcsak a bűnüldözési 
hatáskörök, túlnyomórészt nemzeti 
szintűek. A nagyszabású kiberbiztonsági 
események az egész EU-ban 
megzavarhatják a legalapvetőbb 
szolgáltatások nyújtását. Ezért hatékony 
uniós szintű reagálásra és válságkezelésre 
van szükség, melynek alapját célirányos 
szakpolitikai intézkedéseknek és az 
európai szolidaritást és kölcsönös 
segítségnyújtást szolgáló gazdagabb 
eszköztárnak kell képeznie. Továbbá a 
politika formálói, az ágazat és a 
felhasználók számára egyaránt fontos, 
hogy megbízható uniós adatok alapján 
rendszeres értékelés készüljön az EU 
kiberbiztonságának és ellenálló 
képességének mindenkori helyzetéről, 
továbbá szisztematikus legyen a jövőben 
várható fejlemények, kihívások és 
fenyegetések előrejelzése uniós és globális 
szinten egyaránt.

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió előtt álló egyre nagyobb 
kiberbiztonsági kihívások leküzdéséhez 
átfogó intézkedéscsomagra van szükség, 
amely a korábbi uniós fellépésekre épül, és 
előmozdítja az egymást kölcsönösen 
erősítő célkitűzéseket. Idetartozik az is, 
hogy fokozni kell a tagállamok és a 
vállalkozások képességeit és 
felkészültségét, valamint javítani kell az 
együttműködést és a koordinációt a 
tagállamok, illetve az uniós intézmények, 
hivatalok és szervek között. Továbbá, 
tekintettel a kiberfenyegetések határok 
nélküli jellegére, a tagállami intézkedések 
kiegészítése céljával fokozni kell az uniós 
szintű képességeket, különösen a több 
országot érintő nagyszabású 
kiberbiztonsági események és válságok 
esetére. További erőfeszítésekre van 
szükség annak érdekében is, hogy a 
magánszemélyek és a vállalkozások jobban 
tisztában legyenek a kiberbiztonsági 
kérdésekkel. Emellett a digitális egységes 
piacba vetett bizalmat is növelni kell 
azáltal, hogy az IKT-termékek és -
szolgáltatások biztonsági szintjéről 
átlátható információkat bocsátanak 
rendelkezésre. Ezt a célt könnyebben el 
lehet érni az egész EU-ra kiterjedő 
tanúsítással, amely valamennyi tagállam 
piacán, minden ágazatban közös 
kiberbiztonsági követelményeket és 
értékelési kritériumokat biztosít.

(5) Az Unió előtt álló egyre nagyobb 
kiberbiztonsági kihívások leküzdéséhez 
átfogó intézkedéscsomagra van szükség, 
amely a korábbi uniós fellépésekre épül, és 
előmozdítja az egymást kölcsönösen 
erősítő célkitűzéseket. Ide tartozik az is, 
hogy fokozni kell a tagállamok és a 
vállalkozások képességeit és 
felkészültségét, valamint javítani kell az 
együttműködést és a koordinációt a 
tagállamok, illetve az uniós intézmények, 
ügynökségek és szervek között. Továbbá, 
tekintettel a kiberfenyegetések határok 
nélküli jellegére, a tagállami intézkedések 
kiegészítése céljával fokozni kell az uniós 
szintű képességeket, különösen a több 
országot érintő nagyszabású 
kiberbiztonsági események és válságok 
esetére. További erőfeszítésekre van 
szükség annak érdekében is, hogy a 
magánszemélyek és a vállalkozások jobban 
tisztában legyenek a kiberbiztonsági 
kérdésekkel. Emellett, mivel a 
kiberbiztonsági események aláássák a 
digitális szolgáltatókba és magába a 
digitális egységes piacba vetett bizalmat –
különösen a fogyasztók körében –, a 
bizalmat növelni kell azáltal, hogy az IKT-
termékek és -szolgáltatások biztonsági 
szintjéről átlátható információkat 
bocsátanak rendelkezésre. Ezt a célt 
könnyebben el lehet érni az egész EU-ra 
kiterjedő szabványosított tanúsítással, 
amely európai vagy nemzetközi 
szabványokra támaszkodik, és valamennyi 
tagállam piacán, minden ágazatban közös 
kiberbiztonsági követelményeket és 
értékelési kritériumokat biztosít. Az Unió 
egészére kiterjedő tanúsítás mellett 
számos olyan önkéntes intézkedés létezik, 
amelyet a magánszférának magának kell 
vállalnia az IKT-termékek és -
szolgáltatások biztonságába vetett bizalom 
erősítéséhez, különös tekintettel a dolgok 
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internetének növekvő elérhetőségére. 
Például hatékonyabban kell használni a 
titkosítást és egyéb technológiákat, 
valamint a sikeres kibertámadások 
megelőzésére szolgáló technológiákat, 
például a blokklánc-technológiát a 
végfelhasználói adatok és kommunikáció 
biztonságának, valamint az Unióban 
található hálózati és információs 
rendszerek általános biztonságának 
javítása érdekében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Miközben az IKT-folyamatok, -
termékek és -szolgáltatások tanúsítása és 
megfelelőségük értékelésének más formái 
fontos szerepet játszanak, a kiberbiztonság 
javítása sokoldalú megközelítést igényel, 
amely egyaránt kiterjed az emberekre, a 
folyamatokra és a technológiákra. Az EU-
nak emellett továbbra is erőteljesen 
hangsúlyoznia kell, illetve elő kell 
mozdítania más erőfeszítéseket is, 
beleértve a kiberbiztonsággal kapcsolatos 
oktatást, képzést és készségfejlesztést; a 
vállalatok vezetőségi és igazgatósági 
szintjén végzett tudatosságnövelést; a 
kiberfenyegetésekre vonatkozó 
információk önkéntes megosztásának 
ösztönzését; valamint az EU elmozdulását 
a reaktívtól a proaktív megközelítés felé a 
fenyegetések kezelése terén, hangsúlyozva 
a sikeres kibertámadások megelőzésének 
fontosságát.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Unió már eddig is 
fontos lépéseket tett a kiberbiztonság és a 
digitális technológiákba vetett bizalom 
növelése érdekében. 2013-ban uniós szintű 
kiberbiztonsági stratégia elfogadására 
került sor, amely irányt szabott az Unió 
kiberbiztonsági fenyegetésekre és 
kockázatokra adott politikai válaszlépései 
kidolgozásának. Az európaiak online 
védelmének javítása érdekében tett 
erőfeszítései gyanánt az Unió 2016-ban 
elfogadta az első kiberbiztonsági 
jogalkotási aktust, a hálózati és 
információs rendszerek biztonságának az 
egész Unióban egységesen magas szintjét 
biztosító intézkedésekről szóló 
(EU) 2016/1148 irányelvet (a 
továbbiakban: kiberbiztonsági irányelv). A 
kiberbiztonsági irányelv nemzeti 
képességekre vonatkozó követelményeket 
határozott meg a kiberbiztonság területén, 
kialakította az első mechanizmusokat a 
tagállamok közötti stratégiai és operatív 
együttműködés elmélyítése érdekében, és a 
biztonsági intézkedésekre és a biztonsági 
események bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségeket vezetett be a gazdaság és 
a társadalom számára létfontosságú 
területeken, mint például az energia, a 
közlekedés, a vízellátás, a banki 
szolgáltatások, a pénzügyi piaci 
infrastruktúrák, az egészségügy, a digitális 
infrastruktúra, valamint a kulcsfontosságú 
digitális szolgáltatók (keresőprogramok, 
felhőalapú számítástechnikai 
szolgáltatások, online piacterek). Az 
ENISA kulcsfontosságú szerepet kapott 
ezen irányelv végrehajtásának 
támogatásában. Emellett a kiberbűnözés 
elleni hatékony küzdelem az európai 
biztonsági stratégiában is kiemelt 
fontosságot élvez, hiszen hozzájárul a 
magas szintű kiberbiztonság elérésének 
általános céljához.

(7) Az Európai Unió már eddig is 
fontos lépéseket tett a kiberbiztonság és a 
digitális technológiákba vetett bizalom 
növelése érdekében. 2013-ban uniós szintű 
kiberbiztonsági stratégia elfogadására 
került sor, amely irányt szabott az Unió 
kiberbiztonsági fenyegetésekre és 
kockázatokra adott politikai válaszlépései 
kidolgozásának. Az európaiak online 
védelmének javítása érdekében tett 
erőfeszítései keretében az Unió 2016-ban 
elfogadta az első kiberbiztonsági 
jogalkotási aktust, a hálózati és 
információs rendszerek biztonságának az 
egész Unióban egységesen magas szintjét 
biztosító intézkedésekről szóló 
(EU) 2016/1148 irányelvet (a 
továbbiakban: kiberbiztonsági irányelv). A 
kiberbiztonsági irányelv – amelynek 
sikeressége nagymértékben függ majd a 
tagállamok általi eredményes 
végrehajtástól – nemzeti képességekre 
vonatkozó követelményeket határozott meg 
a kiberbiztonság területén, kialakította az 
első mechanizmusokat a tagállamok 
közötti stratégiai és operatív 
együttműködés elmélyítése érdekében, és a 
biztonsági intézkedésekre és a biztonsági 
események bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségeket vezetett be a gazdaság és 
a társadalom számára létfontosságú 
területeken, mint például az energia, a 
közlekedés, a vízellátás, a banki 
szolgáltatások, a pénzügyi piaci 
infrastruktúrák, az egészségügy, a digitális 
infrastruktúra, valamint a kulcsfontosságú 
digitális szolgáltatók (keresőprogramok, 
felhőalapú számítástechnikai 
szolgáltatások, online piacterek). Az 
ENISA kulcsfontosságú szerepet kapott 
ezen irányelv végrehajtásának 
támogatásában. Emellett a kiberbűnözés 
elleni hatékony küzdelem az európai 
biztonsági stratégiában is kiemelt 
fontosságot élvez, hiszen hozzájárul a 
magas szintű kiberbiztonság elérésének 
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általános céljához.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Tekintettel az Unió előtt álló, egyre 
fokozódó kiberbiztonsági kihívásokra, 
növelni kell az Ügynökség számára 
elkülönített pénzügyi és emberi 
erőforrásokat annak érdekében, hogy azok 
mértéke megfeleljen az Ügynökség kiemelt 
szerepének, feladatainak és az európai 
digitális ökoszisztémát védő szervezetek 
kötelékében betöltött kulcsfontosságú 
szerepének.

(11) Tekintettel az Unió előtt álló, egyre 
fokozódó kiberbiztonsági fenyegetésekre 
és kihívásokra, növelni kell az Ügynökség 
számára elkülönített pénzügyi és emberi 
erőforrásokat annak érdekében, hogy azok 
mértéke megfeleljen az Ügynökség kiemelt 
szerepének, feladatainak és az európai 
digitális ökoszisztémát védő szervezetek 
rendszerében betöltött kulcsfontosságú 
szerepének.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az Ügynökségnek hozzá kell 
járulnia a kiberbiztonsági kockázatokkal 
kapcsolatos tudatosság növeléséhez, és 
magánszemélyeknek és szervezeteknek 
címzett, egyedi felhasználói iránymutatást 
kell nyújtania a már bevált módszerekkel 
kapcsolatban. Az egyéni felhasználók és 
szervezetek szintjén azáltal is hozzá kell 
járulnia a bevált módszerek és 
megoldások előmozdításához, hogy 
összegyűjti és elemzi a jelentős biztonsági 
eseményekre vonatkozó, nyilvánosan 
elérhető információkat, valamint 
jelentéseket készít abból a célból, hogy 
útmutatást nyújtson a vállalkozások és a 
magánszemélyek számára, valamint javítsa 
a felkészültség és az ellenálló képesség 
általános szintjét. Emellett a tagállamokkal 
és az uniós intézményekkel, szervekkel és
hivatalokkal folytatott együttműködésben

(28) Az Ügynökségnek hozzá kell 
járulnia a kiberbiztonsági kockázatokkal 
kapcsolatos tudatosság növeléséhez, és 
magánszemélyeknek és szervezeteknek 
címzett, egyedi felhasználói iránymutatást 
kell nyújtania a már bevált módszerekkel 
kapcsolatban. Az Ügynökségnek ezenkívül 
hozzá kell járulnia a kiberhigiénia bevált 
módszereinek és megoldásainak 
előmozdításához is: ez olyan egyszerű, 
rutinszerű intézkedéseket jelent, 
amelyeket az egyéni felhasználók és 
szervezetek tehetnek a kiberfenyegetések 
kockázatainak minimálisra csökkentése 
érdekében, mint például a többfaktoros 
hitelesítés, a javítás, a titkosítás és a 
hozzáférés-kezelés. Ennek érdekében az 
Ügynökségnek össze kell gyűjtenie és 
elemeznie kell a jelentős biztonsági 
eseményekre vonatkozó, nyilvánosan 
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rendszeresen kampányokat kell szerveznie 
a végfelhasználók tájékoztatása és oktatása 
érdekében, melyek célja a biztonságosabb 
egyéni online magatartásformák 
elősegítése, valamint a virtuális térben 
potenciálisan jelenlévő veszélyek 
tudatosítása – ideértve az adathalászatot, a 
botneteket, a pénzügyi és banki csalásokat 
is magában foglaló kiberbűnözést is –, 
továbbá az alapvető hitelesítési és 
adatvédelmi tanácsadás nyújtása. Az 
Ügynökségnek központi szerepet kell 
játszania az eszközök biztonságosságával 
kapcsolatos végfelhasználói tudatosság 
minél gyorsabb növelésében.

elérhető információkat, valamint 
jelentéseket és útmutatókat kell készítenie 
és közzétennie abból a célból, hogy 
útmutatást nyújtson a vállalkozások és a 
magánszemélyek számára, valamint javítsa 
a felkészültség és az ellenálló képesség 
általános szintjét. Emellett az 
Ügynökségnek a tagállamokkal és az uniós 
intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal 
és ügynökségekkel együttműködve
rendszeresen kampányokat kell szerveznie 
a végfelhasználók tájékoztatása és oktatása 
érdekében, amelyek célja a biztonságosabb 
egyéni online magatartásformák 
elősegítése, figyelemfelhívás a virtuális 
térben potenciálisan jelen lévő 
fenyegetések elleni védekezési 
lehetőségekre – a kiberbűnözés olyan 
formáit illetően, mint az adathalászat, a 
zsarolóvírus-támadások, az eltérítések, a 
botnetek, a pénzügyi és banki csalások –, 
továbbá tanácsadás az alapvető 
többfaktoros hitelesítéssel, a titkosítással, 
a javítással, a hozzáférés-kezelési 
elvekkel, az adatvédelemmel és egyéb, a 
biztonságot és a magánélet védelmét 
fokozó technológiákkal és anonimizálási 
eszközökkel kapcsolatban. Az 
Ügynökségnek központi szerepet kell 
játszania az eszközök biztonságosságával 
és a szolgáltatások biztonságos 
használatával kapcsolatos végfelhasználói 
tudatosság minél gyorsabb növelésében, 
uniós szinten előmozdítva a beépített 
adatvédelmet, illetve a beépített 
biztonságot, amely kiemelten fontos a 
csatlakoztatott eszközök 
biztonságosságának javítása 
szempontjából, különösen ami a 
kiszolgáltatott végfelhasználókat, például 
a gyermekeket illeti. Az Ügynökségnek 
ösztönöznie kell valamennyi 
végfelhasználót arra, hogy megtegyék a 
megfelelő lépéseket a hálózati és 
információs rendszereik biztonságát 
érintő incidensek megelőzésére és hatásuk 
minimalizálására. Partnerségeket kell 
kialakítani azokkal a tudományos 
intézményekkel, amelyek kutatási 
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kezdeményezéseket folytatnak a 
kiberbiztonság területén.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az Ügynökségnek ösztönöznie kell 
a tagállamokat és a szolgáltatókat általános 
biztonsági előírásaik javítására, hogy 
minden internetfelhasználó megtehesse a 
személyes kiberbiztonságához szükséges 
lépéseket. Különösen fontos, hogy a 
szolgáltatók és a termékek gyártói 
visszavonják vagy újrahasznosítsák azokat 
a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek 
nem felelnek meg a kiberbiztonsági 
szabványoknak. Az ENISA az illetékes 
hatóságokkal együttműködve tájékoztatást 
adhat a belső piacon kínált termékek és 
szolgáltatások kiberbiztonsági szintjéről, és 
figyelmeztetéseket is kiadhat, amelyekben 
a szolgáltatókat és a gyártókat 
szolgáltatásaik és termékeik biztonságának 
fokozására – ideértve a kiberbiztonságot is 
– szólítja fel.

(35) Az Ügynökségnek ösztönöznie kell 
a tagállamokat és a szolgáltatókat általános 
biztonsági előírásaik javítására, hogy 
minden internetfelhasználó megtehesse a 
személyes kiberbiztonságához szükséges 
lépéseket. Különösen fontos, hogy a 
szolgáltatók és a termékek gyártói 
visszavonják vagy újrahasznosítsák azokat 
a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek 
nem felelnek meg a kiberbiztonsági 
szabványoknak. Az ENISA az illetékes 
hatóságokkal együttműködve tájékoztatást 
adhat a belső piacon kínált termékek és 
szolgáltatások kiberbiztonsági szintjéről, és 
figyelmeztetéseket is kiadhat, amelyekben 
a szolgáltatókat és a gyártókat termékeik 
biztonságának fokozására – ideértve a 
kiberbiztonságot is – szólítja fel. Az 
ENISA ezeket a figyelmeztetéseket a 
tanúsítási rendszerekről tájékoztatást 
nyújtó weboldalon teszi közzé. Az 
Ügynökségnek útmutatókat kell készítenie 
az Unióban értékesített vagy onnan 
exportált informatikai eszközök biztonsági 
minimumkövetelményeiről. Ezek az 
útmutatók felszólíthatnák a gyártókat, 
hogy az eszközökhöz mellékeljenek egy 
olyan írásos nyilatkozatot, amely igazolja, 
hogy az eszköz nem tartalmaz semmiféle 
ismert, kihasználható biztonsági 
sebezhetőséget rejtő hardver-, szoftver-
vagy firmware-elemet, sem 
megváltoztathatatlan vagy titkosítatlan 
jelszót vagy hozzáférési kódot, képes 
megbízható és megfelelően hitelesített 
biztonsági frissítéseket fogadni, probléma 
esetén az eladók válaszintézkedései között 
szerepel a megfelelő jogorvoslati 
hierarchia biztosítása, továbbá az eladók 
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tájékoztatják a végfelhasználókat arról, 
mikor szűnik meg az eszköz biztonsági 
támogatása.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36 a) A szabványok önkéntes, a piac 
által vezérelt eszközök, amelyek műszaki 
követelményeket és útmutatást 
biztosítanak, továbbá nyílt, átlátható és 
befogadó folyamat eredményeként 
alakulnak ki. A szabványok használata 
elősegíti a termékek és szolgáltatások 
uniós jognak való megfelelését, továbbá 
az európai szabványosításról szóló 
1025/2012/EU rendelettel összhangban 
támogatja az európai politikákat. Az 
Ügynökségnek rendszeresen kell 
konzultálnia és együttműködnie az 
európai szabványügyi szervezetekkel, 
különösen az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek előkészítése során.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A magánszektorral, a fogyasztói 
szervezetekkel és más érdekeltekkel való 
rendszeres párbeszéd biztosítása céljából 
az Ügynökségen belül tanácsadó szervként 
indokolt létrehozni az érdekeltek állandó 
csoportját. Az érdekeltek állandó 
csoportjának, amelyet az ügyvezető 
igazgató javaslata alapján az 
igazgatótanács állít fel, az a feladata, hogy 
az érdekeltek számára fontos kérdésekre 
összpontosítson, illetve felhívja az 
Ügynökség figyelmét ezekre. Az 

(44) A magánszektorral, a fogyasztói 
szervezetekkel, a tudományos 
intézményekkel és más érdekeltekkel való 
rendszeres párbeszéd biztosítása céljából 
az Ügynökségen belül tanácsadó szervként 
indokolt létrehozni az érdekeltek állandó 
csoportját. Az érdekeltek állandó 
csoportjának, amelyet az ügyvezető 
igazgató javaslata alapján az 
igazgatótanács állít fel, az a feladata, hogy 
az érdekeltek számára fontos kérdésekre 
összpontosítson, illetve felhívja az 
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érdekeltek állandó csoportjának 
összetételét és a csoportra bízott 
feladatokat, melyek közül a legfontosabb a 
munkaprogram-tervezet véleményezése, 
úgy kell meghatározni, hogy az érdekelt 
felek az Ügynökség munkájában megfelelő
módon képviselve legyenek.

Ügynökség figyelmét ezekre. Az érdekelt 
feleknek a kiberbiztonsági tanúsítási 
keretrendszerbe történő megfelelő 
bevonásának biztosítása érdekében az 
érdekeltek állandó csoportjának azzal 
kapcsolatban is tanácsot kell adnia, hogy 
a jövőbeli európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek mely IKT-
termékekre és -szolgáltatásokra 
terjedjenek ki, és javaslatokat kell tennie a 
Bizottságnak, hogy kérje fel az 
Ügynökséget az ezekkel az IKT-
termékekkel és -szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tanúsítási rendszerek 
előkészítésére, akár saját 
kezdeményezésére, akár a releváns 
érdekelt felek javaslatainak benyújtását 
követően. Az érdekeltek állandó 
csoportjának összetételét és a csoportra 
bízott feladatokat, melyek közül különösen 
fontos a munkaprogram-tervezet 
véleményezése, úgy kell meghatározni, 
hogy az érdekelt felek az Ügynökség 
munkájában hatékony és méltányos módon 
képviselve legyenek.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Teljes mértékű autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében, 
valamint, hogy további és új, többek között 
váratlan, sürgős feladatokat is teljesíteni 
tudjon, az Ügynökség számára elégséges és 
önálló költségvetést kell biztosítani, 
melynek bevételei elsősorban az Unió és az 
Ügynökség munkájában részt vevő 
harmadik országok hozzájárulásából 
származnak. Személyzete többségének 
közvetlenül az Ügynökség megbízatásának 
operatív végrehajtásával kell foglalkoznia. 
Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
Ügynökségnek otthont adó tagállam vagy 
bármely más tagállam az Ügynökség 
bevételeihez önkéntes alapon 

(46) Teljes mértékű autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében, 
valamint, hogy további és új, többek között 
váratlan, sürgős feladatokat is teljesíteni 
tudjon, az Ügynökség számára elégséges és 
önálló költségvetést kell biztosítani, 
melynek bevételei elsősorban az Unió és az 
Ügynökség munkájában részt vevő 
harmadik országok hozzájárulásából 
származnak. Személyzete többségének 
közvetlenül az Ügynökség megbízatásának 
operatív végrehajtásával kell foglalkoznia. 
Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
Ügynökségnek otthont adó tagállam vagy 
bármely más tagállam az Ügynökség 
bevételeihez önkéntes alapon 
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hozzájáruljon. Az Unió általános 
költségvetését terhelő támogatások 
vonatkozásában továbbra is az uniós 
költségvetési eljárást kell alkalmazni. 
Ezenkívül az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság érdekében a 
Számvevőszéknek ellenőriznie kell az 
Ügynökség elszámolásait.

hozzájáruljon. Az Unió általános 
költségvetését terhelő támogatások 
vonatkozásában továbbra is az uniós 
költségvetési eljárást kell alkalmazni. 
Ezenkívül az átláthatóság, az 
elszámoltathatóság, valamint a kiadások 
hatékonysága és hasznossága érdekében a 
Számvevőszéknek ellenőriznie kell az 
Ügynökség elszámolásait.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A megfelelőségértékelés annak 
kimutatására szolgáló eljárás, hogy 
teljesültek-e az adott termékkel, eljárással, 
szolgáltatással, rendszerrel, személlyel 
vagy szervezettel kapcsolatban 
meghatározott követelmények. E rendelet 
alkalmazásában a tanúsítást a 
megfelelőségértékelés egy típusának kell 
tekinteni, amelyet egy-egy termék, eljárás, 
szolgáltatás, rendszer vagy ezek 
kombinációjának („IKT-termékek és -
szolgáltatások”) kiberbiztonsági jellemzői 
vonatkozásában a termék gyártójával vagy 
a szolgáltatóval nem azonos független 
harmadik fél végez. A tanúsítás 
önmagában nem garantálja, hogy a 
tanúsított IKT-termékek és -szolgáltatások 
kiberbiztonsági szempontból megfelelőek. 
Inkább olyan eljárásról és technikai 
módszertanról van szó, amelynek célja 
annak igazolása, hogy az IKT-termékeket 
és -szolgáltatásokat bevizsgálták, és azok 
megfelelnek bizonyos – máshol, például a 
műszaki szabványokban meghatározott –
kiberbiztonsági követelményeknek.

(47) A megfelelőségértékelés annak 
kimutatására szolgáló eljárás, hogy 
teljesültek-e az adott termékkel, 
folyamattal, szolgáltatással, rendszerrel, 
személlyel vagy szervezettel kapcsolatban 
meghatározott követelmények. E rendelet 
alkalmazásában a tanúsítást a 
megfelelőségértékelés egy típusának kell 
tekinteni, amelyet egy-egy termék, 
folyamat, szolgáltatás, rendszer vagy ezek 
kombinációjának („IKT-termékek és -
szolgáltatások”) kiberbiztonsági jellemzői 
és a benne foglalt gyakorlatok 
vonatkozásában független harmadik fél 
végez vagy önkéntes megfelelőségi 
nyilatkozat útján biztosítanak. A tanúsítás 
önmagában nem garantálja, hogy a 
tanúsított IKT-termékek és -szolgáltatások 
kiberbiztonsági szempontból megfelelőek, 
és a végfelhasználót tájékoztatni kell 
erről. Inkább olyan eljárásról és technikai 
módszertanról van szó, amelynek célja 
annak igazolása, hogy az IKT-termékeket 
és –szolgáltatásokat, valamint az 
alapjukat képező folyamatokat és 
rendszereket bevizsgálták, és azok 
megfelelnek bizonyos – máshol, például a 
műszaki szabványokban meghatározott –
kiberbiztonsági követelményeknek.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A kiberbiztonsági tanúsítás fontos 
szerepet játszik az IKT-termékek és -
szolgáltatások iránti bizalom és azok 
biztonságosságának növelésében. A 
digitális egységes piac és különösen az 
adatközpontú gazdaság és a dolgok 
internete csak akkor lehet sikeres, ha a 
felhasználók általában véve bízhatnak
abban, hogy az ilyen termékek és 
szolgáltatások kiberbiztonsági szintje 
megüt egy bizonyos mértéket. A hálózatba 
kapcsolt és automatizált járművek, az 
elektronikus orvostechnikai eszközök, az 
ipari automatikus vezérlőrendszerek és az 
intelligens hálózatok olyan ágazatokra 
példák, amelyekben a tanúsítást már széles 
körben alkalmazzák vagy a közeljövőben 
valószínűleg alkalmazni fogják. A 
kiberbiztonsági irányelv által szabályozott 
ágazatok szintén olyan ágazatok, 
amelyekben a kiberbiztonsági tanúsítás 
kritikus fontosságú.

(48) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítás alapvető fontosságú az IKT-
termékek és -szolgáltatások iránti bizalom 
és azok biztonságosságának növeléséhez. 
A digitális egységes piac és különösen az 
adatgazdaság és a dolgok internete csak 
akkor lehet sikeres, ha a felhasználók 
általában véve bíznak abban, hogy az ilyen 
termékek és szolgáltatások magas 
kiberbiztonsági szinttel rendelkeznek. A 
hálózatba kapcsolt és automatizált 
járművek, az elektronikus orvostechnikai 
eszközök, az ipari automatikus 
vezérlőrendszerek és az intelligens 
hálózatok olyan ágazatokra példák, 
amelyekben a tanúsítást már széles körben 
alkalmazzák vagy a közeljövőben 
valószínűleg alkalmazni fogják. A 
kiberbiztonsági irányelv által szabályozott 
ágazatok szintén olyan ágazatok, 
amelyekben a kiberbiztonsági tanúsítás 
kritikus fontosságú.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Jelenleg az IKT-termékek és -
szolgáltatások esetében csak korlátozott 
mértékben alkalmazzák a kiberbiztonsági 
tanúsítást. Ha igen, akkor is főként 
tagállami szinten vagy az ágazat 
kezdeményezésére kialakított rendszerek 
keretében kerül sor erre. A valamely 
nemzeti kiberbiztonsági hatóság által 
kiadott tanúsítványt tehát főszabály szerint 
a többi tagállam nem ismeri el. A 
vállalatoknak így működésük helye szerint 

(50) Jelenleg az IKT-termékek és -
szolgáltatások esetében csak korlátozott 
mértékben alkalmazzák a kiberbiztonsági 
tanúsítást. Ha igen, akkor is főként 
tagállami szinten vagy az ágazat 
kezdeményezésére kialakított rendszerek 
keretében kerül sor erre. A valamely 
nemzeti kiberbiztonsági hatóság által 
kiadott tanúsítványt tehát főszabály szerint 
a többi tagállam nem ismeri el. Így 
előfordul, hogy a vállalatoknak működésük 
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több tagállamban is tanúsíttatniuk kell 
termékeiket és szolgáltatásaikat, ha például 
nemzeti közbeszerzési eljárásokban 
kívánnak részt venni. Mindemellett, míg 
egyre újabb és újabb rendszerek jönnek 
létre, a horizontális kiberbiztonsági 
kérdések tekintetében – például a dolgok 
internetét illetően – nincs egységes és 
holisztikus megközelítés. A meglévő 
rendszerek az érintett termékek köre, a 
biztonsági szintek, az alapvető kritériumok 
és a gyakorlati felhasználás tekintetében 
jelentős hiányosságokat és különbségeket 
mutatnak.

helye szerint több tagállamban is 
tanúsíttatniuk kell termékeiket és 
szolgáltatásaikat, ami növeli azok 
költségeit, ha például nemzeti 
közbeszerzési eljárásokban kívánnak részt 
venni. Mindemellett, míg egyre újabb és 
újabb rendszerek jönnek létre, a 
horizontális kiberbiztonsági kérdések 
tekintetében – például a dolgok internetét 
illetően – nincs egységes és holisztikus 
megközelítés. A meglévő rendszerek az 
érintett termékek köre, a kockázatalapú 
megbízhatósági szintek, az alapvető 
kritériumok és a gyakorlati felhasználás 
tekintetében jelentős hiányosságokat és 
különbségeket mutatnak.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A fentiek alapján szükségesnek 
mutatkozik egy olyan európai 
kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer 
létrehozása, amely megállapítja, hogy 
milyen fő horizontális követelményeket 
kell kidolgozni az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerekre vonatkozóan, és 
lehetővé teszi az IKT-termékek és -
szolgáltatások tanúsítványainak 
valamennyi tagállamban történő 
elismerését és használatát. Az európai 
keretrendszernek kettős célt kell 
szolgálnia: egyrészt növelnie kell az ilyen 
rendszerek alapján tanúsított IKT-termékek 
és -szolgáltatások iránti bizalmat. Másrészt 
az is célja, hogy ne legyenek egymásnak 
ellentmondó vagy egymással átfedő 
nemzeti kiberbiztonsági tanúsítványok, 
vagyis csökkenjenek a digitális egységes 
piacon működő vállalkozások költségei. A 
rendszereknek
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
és nemzetközi és/vagy uniós szabványokon 
kell alapulniuk, kivéve, ha ezek a 

(52) A fentiek alapján közös 
megközelítést kell elfogadni és egy olyan 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
keretrendszert kell létrehozni, amely 
megállapítja, hogy milyen fő horizontális 
követelményeket kell kidolgozni az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerekre vonatkozóan, és lehetővé 
teszi az IKT-termékek és -szolgáltatások 
tanúsítványainak valamennyi tagállamban 
történő elismerését és használatát. Ennek 
során kiemelten fontos a meglévő nemzeti 
és nemzetközi rendszerekre, valamint a 
kölcsönös elismerési rendszerekre, 
különösen a SOG-IS-re támaszkodni, 
valamint lehetővé tenni az ilyen 
rendszerek keretében már működő 
rendszerekről az új európai keretrendszer 
szerinti rendszerekre történő 
zökkenőmentes átállást. Az európai 
keretrendszernek kettős célt kell 
szolgálnia: egyrészt növelnie kell az ilyen 
rendszerek alapján tanúsított IKT-termékek 
és -szolgáltatások iránti bizalmat. Másrészt 
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szabványok nem hatékonyak vagy nem 
alkalmasak az EU e tekintetben kitűzött 
legitim céljainak teljesítésére.

az is célja, hogy ne legyenek egymásnak 
ellentmondó vagy egymást átfedő nemzeti 
kiberbiztonsági tanúsítványok, vagyis 
csökkenjenek a digitális egységes piacon 
működő vállalkozások költségei. 
Amennyiben az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer egy nemzeti rendszert 
váltott fel, az európai rendszer alapján 
kiállított tanúsítványokat érvényesként 
kell elfogadni azokban az esetekben, 
amikor nemzeti rendszer szerinti 
tanúsításra volt szükség. A rendszerek 
kialakítását a beépített biztonságnak és az 
(EU) 2016/679 rendeletben említett 
elveknek kell vezérelniük. Emellett
megkülönböztetésmentesnek is kell 
lenniük, és nemzetközi és/vagy uniós 
szabványokon kell alapulniuk, kivéve, ha 
ezek a szabványok nem hatékonyak vagy 
nem alkalmasak az EU e tekintetben 
kitűzött legitim céljainak teljesítésére.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási keretrendszert minden 
tagállamban egységesen kell létrehozni, 
elkerülendő a tagállamok közötti költség-
vagy követelménykülönbségek miatti 
„tanúsítvány-vásárlás” gyakorlatát.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek célja annak 
biztosítása, hogy az ilyen rendszerek 
keretében tanúsított IKT-termékek és -

(55) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek célja, hogy 
hozzájáruljanak a végfelhasználók magas 
szintű védelméhez és az európai 



PE616.831v02-00 20/69 AD\1153124HU.docx

HU

szolgáltatások megfeleljenek a 
meghatározott követelményeknek. E 
követelmények az olyan tevékenységekkel 
szembeni ellenálló képességet érintik egy 
adott biztonsági szinten, amelyek célja, 
hogy veszélyeztessék az e rendelet szerinti 
termékek, eljárások, szolgáltatások és 
rendszerek által tárolt vagy továbbított 
vagy feldolgozott adatok, illetve az említett 
termékek, eljárások, szolgáltatások és 
rendszerek által biztosított vagy elérhetővé 
tett kapcsolódó funkciók vagy 
szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
hitelességét, sértetlenségét és titkosságát. 
Lehetetlenség ebben a rendeletben az 
összes IKT-termék és -szolgáltatás 
vonatkozásában részletesen meghatározni a 
kiberbiztonsági követelményeket. Az IKT-
termékek és -szolgáltatások, valamint a 
kapcsolódó kiberbiztonsági igények olyan 
különbözők, hogy nagyon nehéz minden 
eshetőségre érvényes általános 
kiberbiztonsági követelményeket 
kialakítani. Ezért a tanúsítás céljára tág és 
általános kiberbiztonság-fogalmat kell 
elfogadni, amelyet az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
kidolgozása során figyelembe veendő, 
egyedi kiberbiztonsági célkitűzések 
egészítenek ki. Az, hogy ezeket a 
célkitűzéseket egyes IKT-termékek és -
szolgáltatások esetében hogyan kell elérni, 
részleteiben a Bizottság által elfogadott 
egyedi tanúsítási rendszerek szintjén kerül 
meghatározásra, például szabványokra 
vagy műszaki előírásokra való hivatkozás 
révén.

versenyképességhez, növeljék a biztonság 
szintjét a digitális egységes piacon, ezen 
belül pedig biztosítsák, hogy az ilyen 
rendszerek keretében tanúsított IKT-
termékek és -szolgáltatások megfeleljenek 
a meghatározott követelményeknek. E 
követelmények az olyan tevékenységekkel 
szembeni ellenálló képességet érintik egy 
adott megbízhatósági szinten, amelyek 
célja, hogy veszélyeztessék az e rendelet 
szerinti folyamatok, termékek, 
szolgáltatások és rendszerek által tárolt 
vagy továbbított vagy feldolgozott adatok, 
illetve az említett folyamatok, termékek, 
szolgáltatások és rendszerek által 
biztosított vagy elérhetővé tett kapcsolódó 
funkciók vagy szolgáltatások 
hozzáférhetőségét, hitelességét, 
sértetlenségét és titkosságát. Lehetetlenség 
ebben a rendeletben az összes IKT-termék 
és -szolgáltatás vonatkozásában részletesen 
meghatározni a kiberbiztonsági 
követelményeket. Az IKT-termékek és -
szolgáltatások, valamint a kapcsolódó 
kiberbiztonsági igények olyan különbözők, 
hogy nagyon nehéz minden eshetőségre 
érvényes általános kiberbiztonsági 
követelményeket kialakítani. Ezért a 
tanúsítás céljára tág és általános 
kiberbiztonság-fogalmat kell elfogadni, 
amelyet az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek kidolgozása során 
figyelembe veendő, egyedi kiberbiztonsági 
célkitűzések egészítenek ki. Az, hogy 
ezeket a célkitűzéseket egyes IKT-
termékek és -szolgáltatások esetében 
hogyan kell elérni, részleteiben a Bizottság 
által elfogadott egyedi tanúsítási 
rendszerek szintjén kerül meghatározásra, 
például szabványokra vagy műszaki 
előírásokra való hivatkozás révén. 
Rendkívül fontos, hogy minden európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszert úgy 
tervezzenek meg, hogy ösztönözzék és 
bátorítsák az ágazatban érintett 
valamennyi szereplőt biztonsági 
szabványok, műszaki normák és a 
beépített biztonságra vonatkozó elvek 
kidolgozására és alkalmazására a termék 
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vagy szolgáltatás életciklusának minden 
szakaszában. Ha a tanúsítási rendszer 
jelzéseket vagy címkéket ír elő, meg kell 
határozni azokat a feltételeket, amelyek 
mellett az ilyen jelzéseket vagy címkéket 
fel lehet használni. A címkének, amelynek 
formátuma lehet digitális logó vagy QR-
kód, tartalmaznia kell az IKT-termékek és 
szolgáltatások üzemeltetéséhez és 
használatához kapcsolódó kockázatokat, 
és a végfelhasználó számára 
egyértelműnek és könnyen érthetőnek kell 
lennie.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55a) Az innovációs tendenciák, 
valamint a dolgok internetéhez tartozó 
eszközök egyre elérhetőbbé válása és 
számuk folyamatos növekedése fényében 
a társadalom valamennyi ágazatában 
különös figyelmet kell fordítani a dolgok 
internetéhez tartozó termékek, még a 
legegyszerűbbek védelmére is. Ezért, mivel 
a tanúsítás a piacba vetett bizalom 
növelésének és a biztonság és az ellenálló 
képesség fokozásának kulcsfontosságú 
módszere, hangsúlyt kell fektetni a dolgok 
internetéhez tartozó termékekre és 
szolgáltatásokra az új uniós 
kiberbiztonsági tanúsítási 
keretrendszerben annak érdekében, hogy 
azok kevésbé sebezhetők legyenek és 
biztonságosabbá váljanak a fogyasztók és 
a vállalkozások számára.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy felkérhesse az ENISA-t 
meghatározott IKT-termékekkel vagy -
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
rendszerekre irányuló javaslatok 
kidolgozására. A Bizottságnak ezt 
követően felhatalmazást kell kapnia arra, 
hogy végrehajtási jogi aktusok útján – az 
ENISA által javasolt rendszer alapján –
elfogadja az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszert. Figyelemmel az e 
rendelet általános céljára és a benne
megállapított biztonsági célkitűzésekre, a 
Bizottság által elfogadott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszereknek az 
egyes rendszerek tárgyát, alkalmazási körét 
és működését érintő bizonyos elemeket
meg kell határozniuk. Ezeknek többek 
között a következőket kell magukban 
foglalniuk: a kiberbiztonsági tanúsítás 
hatályát és tárgyát, ideértve a hatálya alá 
tartozó IKT-termékek és -szolgáltatások 
kategóriáit, a kiberbiztonsági 
követelmények részletes leírását, például 
szabványokra vagy műszaki előírásokra 
való hivatkozások révén, az egyedi 
értékelési kritériumokat és értékelési 
módszereket, valamint a biztonság 
tervezett szintjét (alapvető, jelentős 
és/vagy magas).

(56) Az ENISA-nak egy külön e célra 
létrehozott weboldalon olyan könnyen 
kezelhető online eszközt kell biztosítania, 
amely felsorolja az elfogadott 
rendszerekről, a javasolt rendszerekről és 
a Bizottság által kért rendszerekről szóló 
információkat. Figyelemmel e rendelet 
általános céljára és az abban megállapított 
biztonsági célkitűzésekre, a Bizottság által 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszereknek meg kell 
határozniuk az egyes rendszerek tárgyát, 
alkalmazási körét és működését érintő 
minimálisan szükséges elemeket. Ezeknek 
többek között a következőket kell 
magukban foglalniuk: a kiberbiztonsági 
tanúsítás hatályát és tárgyát, ideértve a 
hatálya alá tartozó IKT-termékek és -
szolgáltatások kategóriáit, a 
kiberbiztonsági követelmények részletes 
leírását, például szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozások 
révén, valamely IKT-termék, folyamat 
vagy szolgáltatás üzemeltetésével és 
használatával kapcsolatos egyedi 
értékelési kritériumokat és értékelési 
módszereket, a bennük rejlő kockázatokat, 
valamint a biztonság tervezett szintjét:
funkcionálisan biztonságos – tehát egy 
funkcionális biztonsági szintnek megfelelő 
megbízhatósági szintek –, jelentős 
mértékben biztonságos, rendkívül 
biztonságos vagy ezek bármilyen 
kombinációja. A végfelhasználó 
megtévesztésének elkerülése érdekében e 
megbízhatósági szintek nem sugallhatják 
azt, hogy a termék abszolút biztonságos. 
Ezenkívül a termék teljes életciklusát 
figyelembe kell venni. Annak tisztázása 
érdekében, hogy egy adott terméket vagy 
szolgáltatást milyen kockázatokkal 
szemben láttak el védelemmel, az ENISA 
irányítása alatt egy ellenőrzőlistát kell 
összeállítani, amely felsorolja azokat a 
kockázatokat, amelyekkel az adott IKT-
folyamat, -termék vagy -szolgáltatás 
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kapcsán a felhasználók egy adott 
kategóriája egy adott környezetben 
várhatóan szembesül.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56 a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy felkérhesse az ENISA-t 
meghatározott IKT-termékekkel vagy -
szolgáltatásokkal kapcsolatos
rendszerekre irányuló javaslatok 
kidolgozására. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az IKT-termékekkel és -
szolgáltatásokkal kapcsolatos európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
létrehozására vonatkozóan. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között 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. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásakor a 
Bizottságnak az IKT-termékekre és -
szolgáltatásokra vonatkozó 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszereket az 
ENISA által javasolt bármely releváns 
rendszerre kell alapoznia. Ennek célja a 
kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer 
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iránti bizalom és a rendszer 
kiszámíthatóságának növelése, illetve a 
nyilvánossággal való megismertetése.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
56 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56b) Az egyes európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerekhez kapcsolódó 
értékelési módszerek és értékelési 
eljárások közül uniós szinten támogatni 
kell az etikus feltörést, amelynek célja az 
eszközök és az információs rendszerek 
gyengeségeinek és sebezhetőségeinek 
felkutatása azáltal, hogy előrejelzi a 
rosszindulatú hackerek szándékos 
cselekvéseit és képességeit.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Amint egy európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer elfogadásra kerül, az 
IKT-termékek gyártói és az IKT-
szolgáltatások nyújtói számára lehetővé 
kell tenni, hogy termékeiket vagy 
szolgáltatásaikat egy általuk választott 
megfelelőségértékelő szervezethez 
tanúsításra benyújtsák. A 
megfelelőségértékelő szervezeteket egy 
akkreditáló testületnek akkreditálnia kell, 
amennyiben azok megfelelnek az e 
rendeletben meghatározott bizonyos 
követelményeknek. Az akkreditáció 
legfeljebb öt évre szól, és azonos feltételek 
mellett megújítható, feltéve, hogy az adott 
megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 
követelményeket. Az akkreditáló 
testületeknek vissza kell vonniuk a 

(58) Amint egy európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer elfogadásra kerül, az 
IKT-termékek gyártói és az IKT-
szolgáltatások nyújtói számára lehetővé 
kell tenni, hogy folyamataikat, termékeiket 
vagy szolgáltatásaikat egy általuk 
választott megfelelőségértékelő 
szervezethez tanúsításra benyújtsák, vagy 
maguk nyilatkozzanak arról, hogy 
termékeik vagy szolgáltatásaik 
megfelelnek a vonatkozó európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszernek. A 
megfelelőségértékelő szervezeteket egy 
akkreditáló testületnek akkreditálnia kell, 
amennyiben azok megfelelnek az e 
rendeletben meghatározott bizonyos 
követelményeknek. Az akkreditáció 
legfeljebb öt évre szól, és azonos feltételek 
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megfelelőségértékelő szervezet 
akkreditációját, amennyiben az 
akkreditáció feltételei nem, vagy már nem 
teljesülnek, vagy ha a megfelelőségértékelő 
szervezet által hozott intézkedések 
megsértik ezt a rendeletet.

mellett megújítható, feltéve, hogy az adott 
megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 
követelményeket. Az akkreditáló 
testületeknek vissza kell vonniuk a 
megfelelőségértékelő szervezet
akkreditációját, amennyiben az 
akkreditáció feltételei nem, vagy már nem 
teljesülnek, vagy ha a megfelelőségértékelő 
szervezet által hozott intézkedések 
megsértik ezt a rendeletet. Annak 
érdekében, hogy az akkreditáció az 
Európai Unión belül egységesen 
történjen, a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságoknak szakértői értékelésen kell 
átesniük a kiberbiztonsági tanúsítás 
tárgyát képező termékek megfelelőségének 
ellenőrzési eljárásaival kapcsolatban.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Elő kell írni valamennyi tagállam 
számára, hogy jelöljön ki egy 
kiberbiztonsági tanúsításfelügyeleti 
hatóságot, amely felügyeli, hogy az adott 
tagállam területén székhellyel rendelkező 
megfelelőségértékelő szervezetek és az 
általuk kibocsátott tanúsítványok 
megfelelnek-e rendelet és a vonatkozó 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
követelményeinek. A nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságok feladata, 
hogy kezeljék a természetes vagy jogi 
személyek által az adott tagállam területén 
székhellyel rendelkező 
megfelelőségértékelő szervezetek által 
kiadott tanúsítványokkal kapcsolatban 
benyújtott panaszokat, megfelelő 
mértékben kivizsgálják a panasz tárgyát, és 
észszerű időn belül tájékoztassák a 
panaszost a vizsgálat előrehaladásáról és 
eredményéről. Ezen túlmenően együtt kell 
működniük a többi nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatósággal és más 

(59) Elő kell írni valamennyi tagállam 
számára, hogy jelöljön ki egy 
kiberbiztonsági tanúsításfelügyeleti 
hatóságot, amely felügyeli, hogy az adott 
tagállam területén székhellyel rendelkező 
megfelelőségértékelő szervezetek és az 
általuk kibocsátott tanúsítványok 
megfelelnek-e rendelet és a vonatkozó 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
követelményeinek. A nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságok feladata, 
hogy kezeljék a természetes vagy jogi 
személyek által az adott tagállam területén 
székhellyel rendelkező 
megfelelőségértékelő szervezetek által 
kiadott tanúsítványokkal kapcsolatban 
benyújtott panaszokat, megfelelő 
mértékben kivizsgálják a panasz tárgyát, és 
észszerű időn belül tájékoztassák a 
panaszost a vizsgálat előrehaladásáról és 
eredményéről. Ezen túlmenően együtt kell 
működniük a többi nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatósággal és más 
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hatóságokkal, többek között azáltal, hogy 
megosztják az azzal kapcsolatos 
információkat, ha bizonyos IKT-termékek 
és -szolgáltatások nem felelnek meg e 
rendelet vagy az egyes kiberbiztonsági 
rendszerek követelményeinek.

hatóságokkal, többek között azáltal, hogy 
megosztják az azzal kapcsolatos 
információkat, ha bizonyos IKT-termékek 
és -szolgáltatások nem felelnek meg e 
rendelet vagy az egyes kiberbiztonsági 
rendszerek követelményeinek. Továbbá 
felügyelniük és ellenőrizniük kell a 
megfelelőségi nyilatkozatoknak való 
megfelelést, valamint azt, hogy az európai 
kiberbiztonsági tanúsítványokat a 
megfelelőségértékelő testületek az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek megfelelően állítják ki, 
beleértve az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoport által elfogadott 
szabályokat és a megfelelő európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
követelményeit. A nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságok közötti 
tényleges együttműködés elengedhetetlen 
az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek megfelelő végrehajtásához és 
az IKT-termékek és -szolgáltatások 
kiberbiztonságával kapcsolatos műszaki 
kérdések szempontjából egyaránt. A 
Bizottságnak elő kell segítenie az 
információcserét egy általános 
elektronikus információtámogató 
rendszer rendelkezésre bocsátásával, mint 
például a piacfelügyeleti információcsere-
rendszer (ICSMS) és a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszere 
(RAPEX), amelyeket a piacfelügyeleti 
hatóságok a 765/2008/EK rendelet 
értelmében már használnak.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A megfelelőségértékelő szervezetek 
akkreditációjára vonatkozó kritériumok 
pontosítása érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 

törölve
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aktusokat fogadjon el. A Bizottságnak az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat kell folytatnia, többek 
között szakértői szinten. Ezeket a 
konzultációkat a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban 
meghatározott elvekkel összhangban kell 
folytatni. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell 
kézhez kapnia minden dokumentumot, és 
szakértőik rendszeresen részt vehetnek a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni azon végrehajtási jogi aktusokat, 
amelyek az IKT-termékek és -
szolgáltatások európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszereire és az Ügynökség 
által végzett vizsgálatok módszertanára 
vonatkoznak, valamint arra, hogy a 
nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóságok 
milyen feltételek mellett, milyen 
formátumban és milyen eljárások útján 
jelentik be a Bizottságnak az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezeteket.

(65) Vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni azon végrehajtási jogi aktusokat, 
amelyek az IKT-folyamatok, -termékek és 
-szolgáltatások európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszereire és az Ügynökség 
által végzett vizsgálatok módszertanára 
vonatkoznak, valamint arra, hogy a 
nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóságok 
milyen feltételek mellett, milyen 
formátumban és milyen eljárások útján 
jelentik be a Bizottságnak az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezeteket, 
figyelembe véve a NANDO (New 
Approach Notified and Designated 
Organisations) elektronikus bejelentési 
eszköz bizonyított eredményességét.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Az Ügynökség működését 
független értékelésnek kell alávetni. Az 
értékelés során figyelembe kell venni, 
hogy az Ügynökség milyen mértékben érte 
el célkitűzéseit, milyen munkamódszereket 
használ, és feladatai relevánsak-e. Az 
értékelésnek ki kell terjednie az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer 
hatására, eredményességére és 
hatékonyságára is.

(66) Az Ügynökség működését 
független értékelésnek kell alávetni. Az 
értékelésnek tartalmaznia kell az 
Ügynökség kiadásainak helyességét és 
eredményességét, hatékonyságát 
célkitűzéseik elérésében, valamint a 
munkamódszerek leírását és a feladatok 
relevanciáját. Az értékelésnek ki kell 
terjednie az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási keretrendszer hatására, 
eredményességére és hatékonyságára is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „IKT-termék és -szolgáltatás”: a
hálózati és információs rendszerek bármely 
eleme vagy elemeinek csoportja;

11. „IKT-folyamat, -termék és -
szolgáltatás”: olyan termék, szolgáltatás, 
folyamat, rendszer vagy ezek 
kombinációja, amely hálózati és 
információs rendszerek eleme;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11 a. „nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóság”: valamely tagállam saját 
területén belül a kiberbiztonsági
tanúsítással kapcsolatos nyomon követési, 
végrehajtási és felügyeleti feladatok 
elvégzéséért felelős hatóság;
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16 a. „önkéntes megfelelőségi 
nyilatkozat": a gyártó nyilatkozata, amely 
igazolja, hogy IKT-folyamata, -terméke, 
vagy -szolgáltatása megfelel a 
meghatározott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszereknek.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség elvégzi az e rendelet 
által az Unión belüli magas szintű 
kiberbiztonsághoz való hozzájárulás 
érdekében ráruházott feladatokat.

(1) Az Ügynökség elvégzi az e rendelet 
által az általánosan magas szintű 
kiberbiztonság eléréséhez való 
hozzájárulás érdekében ráruházott 
feladatokat az Unión belüli 
kibertámadások megelőzése, a belső piac 
széttagoltságának csökkentése és 
működésének javítása céljából.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség fokozza az uniós 
szintű kiberbiztonsági képességeket annak 
érdekében, hogy kiegészítse a 
kiberfenyegetések megelőzése és az azokra 
való reagálás terén tett tagállami 
intézkedéseket, különösen a több országot 
érintő biztonsági események esetében.

(5) Az Ügynökség hozzájárul az uniós 
szintű kiberbiztonsági képességek 
fokozásához annak érdekében, hogy 
kiegészítse és megerősítse a 
kiberfenyegetések megelőzése és az azokra 
való reagálás terén tett tagállami 
intézkedéseket, különösen a több országot 
érintő biztonsági események esetében.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség előmozdítja a 
tanúsítás használatát, többek között azáltal, 
hogy e rendelet III. címével összhangban 
hozzájárul az uniós szintű kiberbiztonsági 
tanúsítási keretrendszer létrehozásához és 
fenntartásához annak érdekében, hogy 
átláthatóbbá tegye az IKT-termékek és -
szolgáltatások által nyújtott kiberbiztonság 
szintjét, és megerősítse ezzel a digitális 
belső piacba vetett bizalmat.

(6) Az Ügynökség előmozdítja a 
tanúsítás használatát, elkerülve 
ugyanakkor az Unióban létező tanúsítási 
rendszerek közötti koordináció hiánya 
által okozott szétaprózódást. Az 
Ügynökség a 43-54. cikkekkel
összhangban [III. cím] hozzájárul az uniós 
szintű kiberbiztonsági tanúsítási 
keretrendszer létrehozásához és 
fenntartásához annak érdekében, hogy 
átláthatóbbá tegye az IKT-termékek és -
szolgáltatások által nyújtott kiberbiztonság 
szintjét, és ezzel megerősítse a digitális 
egységes piacba vetett bizalmat.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökség elősegíti, hogy a 
magánszemélyek és a vállalkozások a 
kiberbiztonsághoz kapcsolódó kérdésekben 
nagy mértékben tájékozottak legyenek.

(7) Az Ügynökség elősegíti, hogy a 
magánszemélyek, a hatóságok és a 
vállalkozások a kiberbiztonsághoz 
kapcsolódó kérdésekben nagymértékben
tájékozottak legyenek.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. segítségnyújtás és tanácsadás, 
különösen a kiberbiztonság területére 
vonatkozó uniós szakpolitika és 
jogszabályok kidolgozásával és 
felülvizsgálatával kapcsolatos független 

1. segítségnyújtás és tanácsadás a 
kiberbiztonság területére vonatkozó uniós 
szakpolitika és jogszabályok, valamint a 
kiberbiztonsági kérdéseket érintő 
ágazatspecifikus szakpolitikai és jogi 
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vélemények és előkészítő munka révén, de
a kiberbiztonsági kérdéseket érintő 
ágazatspecifikus szakpolitikai és jogi 
kezdeményezésekkel kapcsolatban is;

kezdeményezések kidolgozásával és 
felülvizsgálatával kapcsolatban;

Indokolás

Az Ügynökségnek lehetővé kell tenni, hogy szabadon választhassa meg a feladatai ellátását 
szolgáló eszközöket.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. az (EU) 2016/679 rendeletben 
létrehozott Európai Adatvédelmi Testület 
támogatása iránymutatások 
kidolgozásában, amelyek technikai 
szinten meghatározzák azokat a 
feltételeket, amelyek lehetővé teszik az 
adatkezelők számára a személyes adatok 
informatikai biztonság céljából történő 
törvényes felhasználását azzal a céllal, 
hogy megvédjék infrastruktúrájukat az 
információs rendszereik elleni támadások 
felderítése és blokkolása által az 
alábbiakkal összefüggésben:   és iii. a 
2002/58/EK irányelv1c;

_________________

1a 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.).

1b 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
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szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) 
(HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

1c Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) 
a hálózati és információs rendszerek 
biztonságának az egész Unióban 
egységesen magas szintjét biztosító 
intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. 
o.).

Indokolás

Megfelelő együttműködési mechanizmusok kialakítása.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az elektronikus hírközlés magasabb 
biztonsági szintjének előmozdítása, többek 
között szakértelem rendelkezésre bocsátása 
és tanácsadás révén, valamint a bevált 
módszerek illetékes hatóságok közötti 
cseréjének elősegítésével;

2. az elektronikus hírközlés, az 
adattárolás és az adatfeldolgozás
magasabb biztonsági szintjének 
előmozdítása, többek között szakértelem 
rendelkezésre bocsátása és tanácsadás 
révén, valamint a bevált módszerek 
illetékes hatóságok közötti cseréjének 
elősegítésével;

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Ügynökség elősegíti egy hosszú 
távú európai kiberbiztonsági projekt 
kidolgozását és elindítását a független 
uniós kiberbiztonsági iparág 
növekedésének támogatása és a 
kiberbiztonság valamennyi uniós IKT-
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fejlesztésbe történő beépítése érdekében.

Indokolás

Az ENISA-nak tanácsot kell adnia a jogalkotóknak azon politikák kidolgozása tekintetében, 
amelyek lehetővé teszik az EU számára, hogy lépést tartson a harmadik országok informatikai 
biztonsági iparágaival. A projektnek nagyságrendileg összemérhetőnek kell lennie a 
légiközlekedési ágazatban korábban megvalósítottakkal (például az Airbus esetében). Ez 
szükséges egy erősebb, szuverén és megbízható uniós IKT-iparág kialakításához (lásd a 
Jövőkutatás Osztály (STOA) tanulmányát, PE 614.531).

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Két vagy több érintett tagállam kérésére –
és kizárólag a jövőbeni biztonsági 
események megelőzésére vonatkozó 
tanácsadás céljából – az Ügynökség 
támogatást nyújt az 
(EU) 2016/1148 irányelv értelmében 
jelentős vagy lényeges hatású biztonsági 
eseményeknek az érintett vállalkozások 
általi bejelentését követő utólagos 
technikai vizsgálatához, vagy maga hajtja 
végre ezt a vizsgálatot. Az Ügynökség az 
érintett tagállamok egyetértésével a 
Bizottság kellően indokolt kérésére is 
végez ilyen vizsgálatot a kettőnél több
tagállamot érintő biztonsági események 
esetében.

Egy vagy több érintett tagállam kérésére –
és kizárólag a jövőbeni biztonsági 
események megelőzésére vonatkozó 
tanácsadás céljából – az Ügynökség 
támogatást nyújt az 
(EU) 2016/1148 irányelv értelmében 
jelentős vagy lényeges hatású biztonsági 
eseményeknek az érintett vállalkozások 
általi bejelentését követő utólagos 
technikai vizsgálatához, vagy maga hajtja 
végre ezt a vizsgálatot. Az Ügynökség az 
érintett tagállamok egyetértésével a 
Bizottság kellően indokolt kérésére is 
végez ilyen vizsgálatot a kettőnél több 
tagállamot érintő biztonsági események 
esetében.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállami forrásokból származó 
jelentések összesítése a közös 
helyzetismeret kialakításához való 
hozzájárulás céljából;

a) a tagállami és nemzetközi 
forrásokból származó jelentések 
összesítése a közös helyzetismeret 
kialakításához való hozzájárulás céljából;
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Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoporttal való 
együttműködésben az 51. cikkben említett 
megfelelőségértékelő szervezetek által 
bevezetett, az európai kiberbiztonsági 
tanúsítványok kiállítására irányuló 
eljárások értékelésének elvégzése annak 
biztosítása céljából, hogy a 
megfelelőségértékelő szervezetek a 
tanúsítványok kiállítása során egységesen 
alkalmazzák ezt a rendeletet;

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. a tanúsított IKT-termékek és -
szolgáltatások európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszereknek való 
megfelelésére irányuló független, 
rendszeres utólagos ellenőrzések végzése;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. az IKT-termékek és -szolgáltatások 
kiberbiztonsági előírásaira vonatkozó 
iránymutatások összeállítása és 
közzététele, illetve bevált módszerek 
kialakítása a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságokkal és az ágazattal 

3. az IKT-termékek és -szolgáltatások 
kiberbiztonsági előírásaira vonatkozó 
iránymutatások összeállítása és 
közzététele, illetve bevált módszerek 
kialakítása, beleértve a kiberhigiéniai 
elveket és a titkos kiskapuk használatától 
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együttműködve; való elrettentést, a nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságokkal és az 
ágazattal formális, egységes és átlátható 
folyamat keretében együttműködve;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előmozdítja a kockázatkezelésre és 
az IKT-termékek és -szolgáltatások 
biztonságára vonatkozó európai és 
nemzetközi szabványok kidolgozását és 
használatát, valamint a tagállamokkal 
együttműködésben tanácsot ad és 
iránymutatásokat készít az alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szereplőkre és a 
digitális szolgáltatókra vonatkozó 
biztonsági követelményekkel kapcsolatos 
műszaki területekkel, valamint a már 
hatályos szabványokkal, köztük a 
tagállamok nemzeti szabványaival 
kapcsolatban az (EU) 2016/1148 irányelv 
19. cikkének (2) bekezdése alapján;

b) konzultál a nemzetközi 
szabványügyi testületekkel és az európai 
szabványügyi szervezetekkel a szabványok 
kidolgozásáról, hogy biztosítsa az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerekben 
használt szabványok megfelelőségét, és 
előmozdítsa a kockázatkezelésre és az 
IKT-termékek és -szolgáltatások 
biztonságára vonatkozó releváns európai 
és nemzetközi szabványok kidolgozását és 
használatát, valamint a tagállamokkal 
együttműködésben tanácsot adjon és 
iránymutatásokat készítsen az alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szereplőkre és a 
digitális szolgáltatókra vonatkozó 
biztonsági követelményekkel kapcsolatos 
műszaki területekkel, valamint a már 
hatályos szabványokkal, köztük a 
tagállamok nemzeti szabványaival 
kapcsolatban az (EU) 2016/1148 irányelv 
19. cikkének (2) bekezdése alapján;

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) arra vonatkozó iránymutatások 
készítése, hogy miként és mikor 
tájékoztassák egymást a tagállamok, 
amikor tudomást szereznek egy olyan, 
nyilvánosan nem ismert sebezhetőségről, 
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amely egy, a jelen rendelet III. címével 
összhangban tanúsított IKT-folyamatban, 
-termékben vagy -szolgáltatásban 
található, beleértve a sebezhetőségek 
bejelentésére vonatkozó politikák 
koordinálásáról szóló iránymutatásokat;

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b b) iránymutatások készítése az 
Unióban forgalomban hozott vagy onnan 
exportált informatikai eszközök biztonsági 
minimumkövetelményeiről;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az uniós intézmények, hivatalok és 
szervek által a kiberbiztonsággal 
kapcsolatban rendelkezésre bocsátott 
információkat összegyűjti, strukturálja és a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszi egy 
külön erre a célra létrehozott portálon;

d) az uniós intézmények, 
ügynökségek és szervek által a 
kiberbiztonsággal, többek között a jelentős 
kiberbiztonsági eseményekkel és 
adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban 
rendelkezésre bocsátott információkat 
összegyűjti, strukturálja és a nyilvánosság 
számára elérhetővé teszi egy külön erre a 
célra létrehozott portálon;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) növeli a kiberbiztonsági 
kockázatokkal kapcsolatos tudatosságot, 
és magánszemélyeknek és szervezeteknek 

e) felhívja a nyilvánosság figyelmét a 
kiberbiztonsági kockázatokra, a
magánszemélyeknek és szervezeteknek 
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címzett, egyedi felhasználói iránymutatást 
ad a már bevált módszerekkel 
kapcsolatban;

címzett felhasználói iránymutatást ad a már 
bevált módszerekkel kapcsolatban, és 
előmozdítja az erős, megelőző jellegű 
informatikai biztonsági intézkedések 
elfogadását, valamint a megbízható 
adatvédelmet és a magánélet védelmét;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g a) támogatja a tagállamok közötti 
szorosabb együttműködést és a bevált 
módszerek cseréjét a kiberbiztonság 
oktatása, a kiberhigiénia és a tudatosság 
területén;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanácsokkal látja el az Uniót és a 
tagállamokat a tekintetben, hogy a 
kiberbiztonság területén milyen kutatási 
szükségleteknek és prioritásoknak kell 
eleget tenni egyrészt ahhoz, hogy 
hatékonyan lehessen reagálni a jelenlegi és 
jövőbeli kockázatokra és fenyegetésekre, 
beleértve az új és kialakulóban lévő 
információs és kommunikációs 
technológiákat érintő kockázatokat és 
fenyegetéseket is, másrészt pedig ahhoz, 
hogy eredményesen lehessen alkalmazni a 
kockázatmegelőző technológiákat;

a) az érintett felhasználói csoportok 
részére előzetes konzultációt biztosít és 
tanácsokkal látja el az Uniót és a 
tagállamokat a tekintetben, hogy a 
kiberbiztonság területén milyen kutatási 
szükségleteknek és prioritásoknak kell 
eleget tenni egyrészt ahhoz, hogy 
hatékonyan lehessen reagálni a jelenlegi és 
jövőbeli kockázatokra és fenyegetésekre, 
beleértve az új és kialakulóban lévő 
információs és kommunikációs 
technológiákat, másrészt pedig ahhoz, 
hogy eredményesen lehessen alkalmazni a 
kockázatmegelőző technológiákat;

Módosítás 52

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

(1) Az igazgatótanács tagállamonként 
egy-egy képviselőből és a Bizottság által 
kijelölt két képviselőből áll. Valamennyi 
képviselő rendelkezik szavazati joggal.

(1) Az igazgatótanács tagállamonként 
egy-egy képviselőből, valamint a Bizottság
és az Európai Parlament által kijelölt két 
képviselőből áll. Valamennyi képviselő 
rendelkezik szavazati joggal.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) értékeli, majd elfogadja az 
Ügynökség tevékenységéről szóló 
összevont éves jelentést, és a következő év 
július 1-jéig megküldi mind a jelentést, 
mind az értékelését az Európai Parlament, 
a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék 
részére. Az éves jelentésnek tartalmaznia 
kell az elszámolásokat, és ismertetnie kell, 
hogy az Ügynökség teljesítette-e
teljesítménymutatóit. Az éves jelentést 
közzé kell tenni;

e) értékeli, majd elfogadja az 
Ügynökség tevékenységéről szóló 
összevont éves jelentést, és a következő év 
július 1-jéig megküldi mind a jelentést, 
mind az értékelését az Európai Parlament, 
a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék 
részére. Az éves jelentésnek tartalmaznia 
kell az elszámolásokat, ismertetnie kell a 
kiadások hasznosságát, és értékelnie kell, 
hogy az Ügynökség mennyire volt 
hatékony és milyen mértékben teljesítette
teljesítménymutatóit. Az éves jelentést 
közzé kell tenni;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) e rendelet 33. cikkének megfelelően 
kinevezi az ügyvezető igazgatót, és adott 
esetben meghosszabbítja hivatali idejét, 
vagy felmenti hivatalából;

m) e rendelet 33. cikkének megfelelően 
szakmai kiválasztási szempontok alapján 
kinevezi az ügyvezető igazgatót, és adott 
esetben meghosszabbítja hivatali idejét, 
vagy felmenti hivatalából;

Módosítás 55

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

o. meghozza az Ügynökség belső 
felépítésének kialakításával és szükség 
szerint annak módosításával kapcsolatos 
összes döntést, az Ügynökség 
tevékenységével kapcsolatos igények és a 
hatékony és eredményes költségvetési 
gazdálkodás figyelembevételével;

o. meghozza az Ügynökség belső 
felépítésének kialakításával és szükség 
szerint annak módosításával kapcsolatos 
összes döntést, az Ügynökség 
tevékenységével kapcsolatos, e 
rendeletben felsorolt igények és a 
hatékony és eredményes költségvetési 
gazdálkodás figyelembevételével;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgató, 
amennyiben erre felkérést kap, beszámol
az Európai Parlamentnek feladatai 
ellátásáról. A Tanács is felkérheti az 
ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be 
feladatai ellátásáról.

(2) Az ügyvezető igazgató felkérésre, 
illetve évente egyszer jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek feladatai ellátásáról. 
A Tanács felkérheti az ügyvezető 
igazgatót, hogy számoljon be feladatai 
ellátásáról.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatótanács az ügyvezető 
igazgató javaslatára létrehozza az 
érdekeltek állandó csoportját, amely 
egyfelől a releváns érdekelt feleket – IKT-
ágazat, a nyilvános elektronikus hírközlő
hálózatokat és nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
biztosító vállalkozások, a fogyasztói 
csoportok és a kiberbiztonság területén 
tevékenykedő tudományos szakemberek –
képviselő elismert szakértőkből, másfelől 
pedig az [Európai Elektronikus Hírközlési 
Kódex létrehozásáról szóló] irányelv
értelmében bejelentett nemzeti szabályozó

(1) Az igazgatótanács az ügyvezető 
igazgató javaslatára létrehozza az 
érdekeltek állandó csoportját, amely 
egyfelől a releváns érdekelt feleket –
például az IKT-ágazatot és a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési
hálózatokat vagy szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat, különösen az európai 
IKT-ágazatot és -szolgáltatókat, a kis- és 
középvállalkozások egyesületeit, a 
fogyasztói csoportokat és egyesületeket, a 
kiberbiztonság területén tevékenykedő 
tudományos szakembereket, az 
1025/2012/EU rendelet 2. cikkének 8. 
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hatóságok, valamint a bűnüldöző 
hatóságok és a magánélet védelmével 
foglalkozó felügyeleti hatóságok 
képviselőiből áll.

pontjában meghatározott európai 
szabványügyi szervezeteket, valamint a 
vonatkozó uniós ágazati ügynökségeket és 
szerveket – képviselő elismert 
szakértőkből, másfelől pedig az [Európai 
Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról szóló irányelv] értelmében 
bejelentett illetékes hatóságok, továbbá a 
bűnüldöző hatóságok és az adatvédelmi
felügyeleti hatóságok képviselőiből áll.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érdekeltek állandó csoportja 
tagjainak hivatali ideje két és fél évre szól. 
Az érdekeltek állandó csoportjának nem 
lehetnek olyan tagjai, akik az 
igazgatótanácsnak is tagjai. Az érdekeltek 
állandó csoportjának ülésein jelen lehetnek, 
és munkájában részt vehetnek a 
Bizottságtól és a tagállamokból érkező 
szakértők. Az érdekeltek állandó 
csoportjának üléseire és az e csoport 
munkájában való részvételre az ügyvezető 
igazgató által relevánsnak ítélt egyéb 
szervek képviselői is meghívhatók, akik 
nem tagjai az érdekeltek állandó 
csoportjának.

(4) Az érdekeltek állandó csoportja 
tagjainak hivatali ideje két és fél évre szól. 
Az érdekeltek állandó csoportjának – az 
ügyvezető igazgató kivételével – nem 
lehetnek olyan tagjai, akik az 
igazgatótanácsnak vagy a 
felügyelőtestületnek is tagjai. Az 
érdekeltek állandó csoportjának ülésein 
jelen lehetnek, és munkájában részt 
vehetnek a Bizottságtól és a tagállamokból 
érkező szakértők. Az érdekeltek állandó 
csoportjának üléseire és az e csoport 
munkájában való részvételre az ügyvezető 
igazgató által relevánsnak ítélt egyéb 
szervek képviselői is meghívhatók, akik 
nem tagjai az érdekeltek állandó 
csoportjának.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az érdekeltek állandó csoportja 
tanácsadással segíti az Ügynökséget 
tevékenységeinek ellátásában. A csoport 

(5) Az érdekeltek állandó csoportja 
tanácsadással segíti az Ügynökséget 
tevékenységeinek ellátásában. A csoport 
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különösen az Ügynökség 
munkaprogramjára vonatkozó javaslat 
elkészítéséhez és a releváns érdekeltekkel a 
munkaprogramot érintő valamennyi 
kérdésről folytatandó párbeszéd 
biztosításához ad tanácsot az ügyvezető 
igazgatónak.

különösen az Ügynökség 
munkaprogramjára vonatkozó javaslat 
elkészítéséhez és a releváns érdekeltekkel a 
munkaprogramot érintő valamennyi 
kérdésről folytatandó párbeszéd
biztosításához ad tanácsot az ügyvezető 
igazgatónak. Azt is javasolhatja, hogy a 
Bizottság kérje fel az Ügynökséget, hogy a 
44. cikknek megfelelően készítse el az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek javaslatait, akár saját 
kezdeményezésére, akár a releváns 
érdekelt felek javaslatainak benyújtását 
követően.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) Az érdekeltek állandó csoportja 
tanácsadással segíti az Ügynökséget az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerekre vonatkozó javaslatok 
elkészítésében.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség biztosítja, hogy a 
nyilvánosság és minden érdekelt fél –
különösen az Ügynökség munkájának 
eredményeiről – megfelelő, tárgyilagos, 
megbízható és könnyen hozzáférhető 
tájékoztatást kapjon. Az Ügynökség 
továbbá köteles a nyilvánosság elé tárni a 
22. cikkel összhangban tett érdekeltségi 
nyilatkozatokat.

(2) Az Ügynökség biztosítja, hogy a 
nyilvánosság és minden érdekelt fél 
megfelelő, tárgyilagos, megbízható és 
könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon, 
különösen a vitákról és az Ügynökség 
munkájának eredményeiről. Az 
Ügynökség továbbá köteles a nyilvánosság 
elé tárni a 22. cikkel összhangban tett 
érdekeltségi nyilatkozatokat.
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Indokolás

Az átláthatóságnak kikényszeríthetőnek kell lennie, figyelembe véve a 24. cikk alkalmazását.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer annak igazolására szolgál, hogy 
az ilyen rendszernek megfelelően tanúsított 
IKT-termékek és -szolgáltatások 
megfelelnek az azzal kapcsolatban 
meghatározott követelményeknek, hogy 
képesek egy adott biztonsági szinten 
ellenállni az olyan tevékenységekkel 
szemben, amelyek célja, hogy 
veszélyeztessék az e termékek, eljárások, 
szolgáltatások és rendszerek által tárolt 
vagy továbbított vagy feldolgozott adatok, 
illetve az említett termékek, eljárások, 
szolgáltatások és rendszerek által 
biztosított vagy elérhetővé tett funkciók 
vagy szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
hitelességét, sértetlenségét és titkosságát.

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer létrehozása a digitális egységes 
piac biztonsági szintjének növelése és az 
európai tanúsítás uniós szinten 
összehangolt megközelítésének elfogadása 
érdekében történik a kibertámadásokkal 
szemben ellenálló IKT-termékek, -
szolgáltatások és -rendszerek biztosítása 
céljából.
Annak igazolására szolgál, hogy az ilyen 
rendszernek megfelelően tanúsított IKT-
folyamatok, -termékek és -szolgáltatások 
megfelelnek az azzal kapcsolatban 
meghatározott közös követelményeknek és 
tulajdonságoknak, hogy képesek-e egy 
adott megbízhatósági szinten ellenállni az 
olyan tevékenységekkel szemben, amelyek 
célja, hogy veszélyeztessék az e 
folyamatok, termékek, szolgáltatások és 
rendszerek által tárolt vagy továbbított 
vagy feldolgozott adatok, illetve az említett 
folyamatok, termékek, szolgáltatások és 
rendszerek által biztosított vagy elérhetővé 
tett funkciók vagy szolgáltatások 
hozzáférhetőségét, hitelességét, 
sértetlenségét és titkosságát.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43 a. cikk (új)
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Munkaprogram

Az ENISA az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoporttal és az érdekeltek 
állandó csoportjával való egyeztetést, 
illetve a Bizottság jóváhagyását követően 
munkaprogramot állít össze, amely 
részletezi az ezen címben foglaltak 
egységes alkalmazása érdekében uniós 
szinten végrehajtandó közös 
intézkedéseket, és tartalmazza azon IKT-
termékek és -szolgáltatások elsőbbségi 
listáját, amelyeknél szükségesnek tartja 
egy európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer létrehozását.

A munkaprogramnak legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépését követő hat 
hónappal]-ig el kell készülnie, majd ezt 
követően kétévente új munkaprogramot 
kell összeállítani. A munkaprogramot a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ENISA a Bizottság felkérésére 
az e rendelet 45., 46. és 47. cikkében 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő európai kiberbiztonsági
tanúsítási rendszerre irányuló javaslatot 
dolgoz ki. A Bizottságnak a tagállamok
vagy az 53. cikk alapján létrehozott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport (a 
továbbiakban: csoport) tehetnek javaslatot 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerre irányuló javaslat kidolgozására.

(1) Az ENISA a Bizottság felkérésére 
az e rendelet 45., 46. és 47. cikkében 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerre irányuló javaslatot 
dolgoz ki. A Bizottságnak a tagállamok, az
53. cikk alapján létrehozott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport (a 
továbbiakban: csoport) vagy a 20. cikk 
alapján létrehozott érdekeltek állandó 
csoportja tehetnek javaslatot európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerre 
irányuló javaslat kidolgozására.

Módosítás 65
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
rendszerekre irányuló javaslatok 
kidolgozása során az ENISA valamennyi 
érdekelt féllel konzultál, és szorosan 
együttműködik a csoporttal. A csoport 
biztosítja az ENISA számára a rendszerre 
irányuló javaslat kidolgozásához 
szükséges segítséget és szakértői 
tanácsadást, többek között azáltal, hogy 
szükség esetén véleményeket ad ki.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
rendszerekre irányuló javaslatok 
kidolgozása során az ENISA egyeztetést 
folytat az érdekeltek állandó csoportjával, 
különösen az európai szabványügyi 
szervezetekkel és minden más releváns 
érdekelt féllel, a fogyasztói szervezeteket is 
beleértve, egy formális, egységes és 
átlátható folyamat keretében, és szorosan 
együttműködik a csoporttal, figyelembe 
véve a már létező nemzeti és nemzetközi 
szabványokat. Az egyes rendszerekre 
vonatkozó javaslatok kidolgozása során az 
ENISA ellenőrzőlistát készít a 
kockázatokról és a kapcsolódó 
kiberbiztonsági jellemzőkről.

A csoport biztosítja az ENISA számára a 
rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozásához szükséges segítséget és 
szakértői tanácsadást, többek között 
azáltal, hogy szükség esetén véleményeket 
ad ki.

Adott esetben, további segítség és 
tanácsadás céljából az ENISA létrehozhat 
egy érdekelt felekből álló konzultációs 
szakértői csoportot is, amely az érdekeltek 
állandó csoportja tagjaiból és bármely 
más releváns érdekelt félből áll, akik 
különleges szakértelemmel rendelkeznek 
egy adott javasolt rendszer területén.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ENISA az e cikk 
(2) bekezdésével összhangban kidolgozott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerre irányuló javaslatot benyújtja a 

(3) Az ENISA az e cikk 
(2) bekezdésével összhangban kidolgozott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerre irányuló javaslatot benyújtja a 
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Bizottságnak. Bizottságnak, amely értékeli annak az (1) 
bekezdésben említett felkérés célkitűzései 
elérésére való alkalmasságát.

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ENISA tiszteletben tartja a 
szakmai titoktartást az e rendelet szerinti 
feladatai teljesítése során szerzett 
valamennyi információ tekintetében.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az ENISA által 
javasolt rendszer alapján az 55. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően végrehajtási
jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben az 
IKT-termékekre és -szolgáltatásokra 
vonatkozó, az e rendelet 45., 46. és 
47. cikkében foglalt követelményeknek 
megfelelő európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerekről rendelkezik.

(4) A Bizottság az 55a. cikknek
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el az IKT-termékekre 
és -szolgáltatásokra vonatkozó, az e 
rendelet 45., 46. és 47. cikkében foglalt 
követelményeknek megfelelő európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszereket 
létrehozását illetően. E felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásakor a 
Bizottság az IKT-termékekre és -
szolgáltatásokra vonatkozó 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszereket az 
ENISA által javasolt bármely releváns 
rendszerre alapozza. A Bizottság 
konzultálhat az Európai Adatvédelmi 
Testülettel és figyelembe veheti 
véleményét az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadása előtt.

Módosítás 69
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ENISA külön honlapot tart 
fenn, amelyen tájékoztatást nyújt az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerekről, és népszerűsíti azokat.

(5) Az ENISA külön weboldalt tart 
fenn, amelyen tájékoztatást nyújt az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerekről és népszerűsíti azokat, az 
olyan javasolt rendszerekre vonatkozó 
információkat is beleértve, amelyek 
előkészítésére a Bizottság kérte fel az 
ENISA-t.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszereket úgy kell kialakítani, hogy 
értelemszerűen figyelembe vegyék az 
alábbi biztonsági célkitűzéseket:

Valamennyi európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszert úgy kell kialakítani, 
hogy figyelembe vegyék legalább az alábbi 
biztonsági célkitűzéseket, amennyiben 
relevánsak:

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) annak biztosítása, hogy az IKT-
termékek és -szolgáltatások szoftvere 
naprakész legyen, ne legyenek ismert 
sebezhetőségei, és szoftvereik frissítésére
biztonságos mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre.

g) annak biztosítása, hogy az IKT-
termékek és -szolgáltatások naprakész 
szoftvereket és hardvereket 
tartalmazzanak, amelyeknek nincsenek
ismert sebezhetőségeik; annak biztosítása, 
hogy azokat úgy tervezték és valósították 
meg, hogy ténylegesen korlátozzák a 
sebezhetőségüket, továbbá hogy 
mechanizmusokkal rendelkeznek 
szoftvereik biztonságos frissítésére, 
ideértve a hardverkorszerűsítést és az 
automatikus biztonsági frissítéseket;
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Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) annak biztosítása, hogy az IKT-
termékek és -szolgáltatások fejlesztése és 
üzemeltetése során a kiberbiztonság és az 
adatvédelem magas szintje legyen 
alapértelmezett, összhangban a „beépített 
biztonság” elvével.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer az „alapvető”, 
„jelentős” és/vagy „magas” biztonsági
szintek közül egy vagy több szintet 
határozhat meg az e rendszer keretében 
kibocsátott IKT-termékek és -
szolgáltatások vonatkozásában.

(1) Valamennyi európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer egyet 
vagy többet határozhat meg a következő 
kockázatalapú megbízhatósági szintek 
közül: „funkcionálisan biztonságos”; 
„jelentős mértékben biztonságos” és/vagy 
„rendkívül biztonságos” az e rendszer 
keretében kibocsátott IKT-termékek és -
szolgáltatások vonatkozásában.

Az egyes javasolt európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek megbízhatósági 
szintjét a 44. cikk (2) bekezdésében előírt 
ellenőrzőlistában meghatározott 
kockázatok alapján, valamint az adott 
rendszerben tanúsított IKT-termékeket és 
-szolgáltatásokat érintő ezen 
kockázatokkal szembeni kiberbiztonsági 
jellemzők rendelkezésre állása alapján 
kell azonosítani.

Módosítás 74

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

(1 a) Minden rendszerben fel kell 
tüntetni az értékelési módszertant vagy az 
értékelési eljárást, amelyet a 
tanúsítványok kibocsátásakor követni kell 
minden egyes megbízhatósági szinten, az 
adott rendszerben tanúsított IKT-termékek 
és -szolgáltatások tervezett 
felhasználásától és a bennük rejlő 
kockázatoktól függően.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapvető, jelentős, illetve magas 
szintű biztonsági szinteknek 
értelemszerűen a következő 
kritériumoknak kell megfelelniük:

(2) A „funkcionálisan biztonságos”, 
„jelentős mértékben biztonságos” és/vagy 
„rendkívül biztonságos” megbízhatósági
szinteknek értelemszerűen a következő 
kritériumoknak kell megfelelniük:

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az „alapvető” biztonsági szint egy 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely – a megfelelő műszaki 
leírásokra, szabványokra és eljárásokra, 
többek között műszaki ellenőrzésekre 
hivatkozva, melyek célja a kiberbiztonsági 
események kockázatának csökkentése – az 
adott IKT-termék vagy -szolgáltatás 
állítólagos vagy igazolt kiberbiztonsági 
jellemzőinek korlátozott megbízhatóságot 
tulajdonít;

a) a „funkcionálisan biztonságos” 
megbízhatósági szint egy európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely megfelelő szintű 
megbízhatóságot garantál az adott IKT-
folyamat, -termék vagy -szolgáltatás 
állítólagos vagy igazolt kiberbiztonsági 
jellemzőit illetően, és a megfelelő műszaki 
leírásokra, szabványokra és eljárásokra, 
többek között műszaki ellenőrzésekre 
hivatkozással jellemezhető, amelyek célja 
a kiberbiztonsági események kockázatának 
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csökkentése;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „jelentős” biztonsági szint egy 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely – a megfelelő műszaki 
leírásokra, szabványokra és eljárásokra, 
többek között műszaki ellenőrzésekre 
hivatkozva, melyek célja a kiberbiztonsági 
események kockázatának jelentős 
csökkentése – az adott IKT-termék vagy -
szolgáltatás állítólagos vagy igazolt 
kiberbiztonsági jellemzőinek jelentős 
mértékű megbízhatóságot tulajdonít;

b) a „jelentős mértékben biztonságos” 
megbízhatósági szint egy európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely jelentős szintű 
megbízhatóságot garantál az adott IKT-
folyamat, -termék vagy -szolgáltatás 
állítólagos vagy igazolt kiberbiztonsági 
jellemzőit illetően, és a megfelelő műszaki 
leírásokra, szabványokra és eljárásokra, 
többek között műszaki ellenőrzésekre 
hivatkozással jellemezhető, amelyek célja 
a kiberbiztonsági események kockázatának 
jelentős csökkentése;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a „magas” biztonsági szint egy 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely – a megfelelő műszaki 
leírásokra, szabványokra és eljárásokra, 
többek között műszaki ellenőrzésekre 
hivatkozva, melyek célja a kiberbiztonsági 
események megelőzése – az adott IKT-
termék vagy -szolgáltatás állítólagos vagy 
igazolt kiberbiztonsági jellemzőinek 
nagyobb mértékű megbízhatóságot 
tulajdonít, mint a „jelentős” biztonsági 

c) a „rendkívül biztonságos” 
megbízhatósági szint egy európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely a „jelentős mértékben 
biztonságos” megbízhatósági szintű 
tanúsítványoknál magasabb szintű 
megbízhatóságot garantál az adott IKT-
folyamat, -termék vagy -szolgáltatás 
állítólagos vagy igazolt kiberbiztonsági 
jellemzőit illetően, és a megfelelő műszaki 
leírásokra, szabványokra és eljárásokra, 
többek között műszaki ellenőrzésekre 
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szintet igazoló tanúsítványok. hivatkozással jellemezhető, amelyek célja 
a kiberbiztonsági események megelőzése. 
Ez különösen vonatkozik az (EU) 
2016/1148 irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott, alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők általi 
használatra szánt termékekre és 
szolgáltatásokra.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek a következő elemeket 
tartalmazzák:

(1) Valamennyi európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
legalább a következő elemeket 
tartalmazza, adott esetben:

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tanúsítás tárgya és hatálya, 
ideértve az érintett IKT-termékek és -
szolgáltatások típusát vagy kategóriáit;

a) a tanúsítási rendszer tárgya és 
hatálya, ideértve az érintett esetleges 
konkrét ágazatokat, valamint az érintett 
IKT-termékek és -szolgáltatások típusát 
vagy kategóriáit;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon kiberbiztonsági 
követelmények részletes leírása, amelyek 
alapján az adott IKT-termékeket és -
szolgáltatásokat értékelik, például az uniós

b) azon kiberbiztonsági 
követelmények részletes meghatározása, 
amelyek alapján az adott IKT-termékeket 
és -szolgáltatásokat értékelik, különösen a 
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vagy nemzetközi szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozással;

nemzetközi, európai vagy nemzeti
szabványokra vagy műszaki előírásokra 
való hivatkozással;

Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) részletes specifikáció, ha egy adott 
tanúsítás csak egy adott termékre vagy egy 
termékcsaládra alkalmazható, például 
ugyanazon alaptermék-szerkezet 
különböző verziói vagy modelljei;

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak megjelölése, hogy az 
önkéntes megfelelőségi nyilatkozat 
megengedett-e az adott rendszerben, 
illetve a megfelelőségértékelésre vagy 
önkéntes megfelelőségi nyilatkozatra vagy 
mindkettőre alkalmazandó eljárás;

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) olyan módon definiált tanúsítási 
követelmények, amely lehetővé teszi, hogy 
a tanúsítás beépíthető legyen a gyártónak 
az IKT-folyamat, -termék vagy -
szolgáltatás tervezése, fejlesztése és 
életciklusa során alkalmazott rendszeres 
kiberbiztonsági folyamataiba vagy azokon 
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alapulhasson;

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a rendszer jelölésekről 
vagy címkékről rendelkezik, e jelölések 
vagy címkék használati feltételei;

f) amennyiben a rendszer jelölésekről 
vagy címkékről rendelkezik, mint például 
az uniós kiberbiztonsági megfelelőségi 
címke, amely azt jelzi, hogy az IKT-
folyamat, -termék vagy -szolgáltatás 
megfelel a rendszer kritériumainak, e 
jelölések vagy címkék használatának
feltételei;

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a felügyelet is a 
rendszer része, a tanúsítványokban foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
nyomon követésére vonatkozó szabályok, 
beleértve a meghatározott kiberbiztonsági 
követelményeknek való folyamatos 
megfelelés bizonyítására szolgáló 
mechanizmusokat;

g) a tanúsítványokban foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
nyomon követésére vonatkozó szabályok, 
beleértve a meghatározott kiberbiztonsági 
követelményeknek való folyamatos 
megfelelés bizonyítására szolgáló 
mechanizmusokat, mint például – ahol ez 
releváns és lehetséges – az érintett IKT-
folyamat, -termék vagy -szolgáltatás 
kötelező frissítései vagy javításai;

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a tanúsítás megadására és 
fenntartására, valamint hatályának 

h) a tanúsítás megadására és 
fenntartására, megújítására, valamint 
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kiterjesztésére és csökkentésére vonatkozó 
feltételek;

hatályának kiterjesztésére és csökkentésére 
vonatkozó feltételek;

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az arra vonatkozó szabályok, ha a 
tanúsított IKT-termékek és -szolgáltatások 
nem felelnek meg a tanúsítási 
követelményeknek;

i. arra vonatkozó szabályok, hogy 
milyen következményekkel jár, ha a 
tanúsított IKT-termékek és -szolgáltatások 
nem felelnek meg a tanúsítási 
követelményeknek, valamint általános 
tájékoztatás az e rendelet 54. cikkében 
megállapított szankciókról;

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az IKT-termékek és -szolgáltatások 
terén korábban nem észlelt kiberbiztonsági 
sebezhetőségek jelentésére és kezelésére 
vonatkozó szabályok;

j) az IKT-termékek és -szolgáltatások 
terén korábban nem észlelt kiberbiztonsági 
sebezhetőségek jelentésére és kezelésére 
vonatkozó szabályok, beleértve a 
sebezhetőségek bejelentésére vonatkozó 
koordinált folyamatokat;

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l. az azonos típusú vagy kategóriájú 
IKT-termékekre és -szolgáltatásokra 
kiterjedő nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek azonosítása;

l. az azonos típusú vagy kategóriájú 
IKT-termékekre és -szolgáltatásokra 
kiterjedő nemzeti vagy nemzetközi 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek vagy 
meglévő nemzetközi kölcsönös elismerési 
megállapodások azonosítása;
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Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) a tanúsítványok maximális 
érvényességi ideje;

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – m b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mb) az ellenálló-képességi és 
rugalmassági tesztelés szabályai a 
„rendkívül biztonságos" megbízhatósági 
szint esetében.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy adott uniós jogi 
aktus úgy rendelkezik, az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében történő tanúsítással 
vélelmezhetővé válik az adott jogi aktus 
követelményeinek való megfelelés is.

(3) Amennyiben egy adott jövőbeni 
uniós jogi aktus úgy rendelkezik, az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében történő tanúsítással 
vélelmezhetővé válik az adott jogi aktus 
követelményeinek való megfelelés is.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az uniós jog másként (2) Az európai kiberbiztonsági 
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nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes. tanúsítási rendszer szerinti tanúsítást 
kötelezővé kell tenni az olyan, magas 
eredendő kockázattal rendelkező IKT-
termékek és -szolgáltatások esetében, 
amelyek kifejezetten az (EU) 2016/1148 
irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott, alapvető szolgáltatásokat 
nyújtó szereplők általi használatra 
szolgálnak. Az összes többi IKT-termék és 
-szolgáltatás esetében a tanúsítás önkéntes, 
amennyiben az uniós jog másként nem 
rendelkezik.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk szerinti európai 
kiberbiztonsági tanúsítványt az 
51. cikkben említett megfelelőségértékelő 
szervezetek adják ki a 44. cikk alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerben foglalt kritériumok 
alapján.

(3) Az e cikk szerinti európai 
kiberbiztonsági tanúsítványokat az 
51. cikkben említett megfelelőségértékelő 
szervezetek adják ki a 44. cikk alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerben foglalt kritériumok 
alapján.

A megfelelőségértékelő szervezetek általi 
tanúsítás alternatívájaként – amennyiben 
a szóban forgó rendszer ezt lehetővé 
teszi – a gyártók és szolgáltatók önkéntes 
megfelelőségi nyilatkozatot is tehetnek, 
amelyben kijelentik, hogy egy adott 
folyamat, termék vagy szolgáltatás 
megfelel a tanúsítási rendszer 
kritériumainak. Ezekben az esetekben a 
gyártó vagy a szolgáltató kérésre köteles 
átadni az önkéntes megfelelőségi 
nyilatkozatot az azt kérő nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságnak és az 
ENISA-nak.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, kellően 
indokolt esetekben egy adott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
előírhatja, hogy e rendszer keretében csak 
közjogi szerv adhat ki európai 
kiberbiztonsági tanúsítványt. Ez a közjogi 
szerv a következők egyike:

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, kellően 
indokolt esetekben – például 
nemzetbiztonsági okokból – egy adott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
előírhatja, hogy e rendszer keretében csak 
közjogi szerv adhat ki európai 
kiberbiztonsági tanúsítványt. Ez a közjogi 
szerv a következők egyike:

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az IKT-termékeiket vagy -
szolgáltatásaikat tanúsításra benyújtó 
természetes vagy jogi személyek az 
51. cikkben említett megfelelőségértékelő 
szervezet rendelkezésére bocsátják a 
tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges 
valamennyi információt.

(5) Az IKT-termékeiket vagy -
szolgáltatásaikat tanúsításra benyújtó 
természetes vagy jogi személyek az 
51. cikkben említett megfelelőségértékelő 
szervezet rendelkezésére bocsátják a 
tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges 
valamennyi információt, beleértve bármely 
ismert biztonsági sebezhetőségre 
vonatkozó információt.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tanúsítványok legfeljebb 
hároméves időtartamra szólnak, és azonos 
feltételek mellett megújíthatók, feltéve, 
hogy a megfelelő követelmények továbbra 
is teljesülnek.

(6) A tanúsítványok időtartama és 
érvényessége az adott tanúsítási rendszer 
által meghatározott maximális időtartamra 
szól és azonos feltételek mellett 
megújítható, feltéve, hogy az adott 
rendszer vonatkozó követelményei, 
beleértve a felülvizsgált vagy módosított 
követelményeket is, továbbra is teljesülnek.
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Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) A tanúsítvány érvényes marad az 
adott folyamat, termék vagy szolgáltatás 
minden új verziójára, amennyiben az új 
verzió elsődleges oka az ismert vagy 
lehetséges biztonsági sebezhetőségek vagy 
fenyegetések javítása vagy egyéb kezelése.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (3) bekezdés sérelme nélkül a 
nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek és az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer hatálya alá tartozó IKT-
termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó 
idevágó eljárások a 44. cikk (4) bekezdése 
alapján elfogadott végrehajtási jogi 
aktusban meghatározott időponttól kezdve 
nem keletkeztetnek joghatást. A hatályos 
nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási
rendszerek, valamint az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer hatálya 
alá nem tartozó IKT-termékekre és -
szolgáltatásokra vonatkozó idevágó
eljárások azonban továbbra is 
fennmaradnak.

(1) A (3) bekezdés sérelme nélkül az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
hatálya alá tartozó IKT-termékekre és -
szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek és 
kapcsolódó eljárások a 44. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározott időponttól kezdve nem 
keletkeztetnek joghatást. A Bizottság, hogy 
elkerülje az egymással párhuzamos 
rendszerek létrejöttét, nyomon követi az 
ezen albekezdésnek való megfelelőséget. 
Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer hatálya alá nem tartozó IKT-
termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó 
meglévő nemzeti kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek és kapcsolódó
eljárások azonban továbbra is 
fennmaradnak.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek alapján kiadott 
meglévő tanúsítványok lejáratuk napjáig 
érvényben maradnak.

(3) A nemzeti kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek alapján kiadott és az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer hatálya alá tartozó meglévő 
tanúsítványok lejáratuk napjáig érvényben 
maradnak.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságnak –
szerkezetét, a finanszírozási határozatokat, 
jogi felépítését és a döntéshozatalt illetően 
– függetlennek kell lennie az általa 
felügyelt szervezetektől.

(3) Minden nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságnak –
szervezetét, finanszírozási döntéseit, jogi 
felépítését és döntéshozatalát illetően –
függetlennek kell lennie az általa felügyelt 
szervezetektől, és nem lehet 
megfelelőségértékelő szervezet vagy 
nemzeti akkreditáló testület.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) figyelemmel kísérik és biztosítják 
az e címben meghatározott rendelkezések 
nemzeti szintű alkalmazását, valamint 
felügyelik, hogy az adott tagállam 
területén létrehozott megfelelőségértékelő 
szervezetek által kiállított tanúsítványok 
megfelelnek-e az e címben és a megfelelő 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerben meghatározott 
követelményeknek;

a) figyelemmel kísérik és biztosítják 
az e címben meghatározott rendelkezések 
nemzeti szintű alkalmazását, és az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport által az 
53. cikk (3) bekezdésének da) pontja 
szerint elfogadott szabályokkal 
összhangban felügyelik:

i. az adott tagállam területén 
létrehozott megfelelőségértékelő 
szervezetek által kiállított tanúsítványok e 
címben és a megfelelő európai 
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kiberbiztonsági tanúsítási rendszerben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelőségét; és

ii. egy IKT-folyamatra, -termékre 
vagy -szolgáltatásra vonatkozóan egy 
adott rendszer keretében tett önkéntes 
megfelelőségi nyilatkozat megfelelőségét;

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) figyelemmel kísérik és felügyelik a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
tevékenységeit e rendelet alkalmazásában, 
többek között a megfelelőségértékelő 
szervezetek bejelentésével és az e rendelet 
52. cikkében meghatározott idevágó
feladatokkal kapcsolatban;

b) figyelemmel kísérik, felügyelik és 
legalább kétévente értékelik a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
tevékenységeit e rendelet alkalmazásában, 
többek között a megfelelőségértékelő 
szervezetek bejelentésével és az e rendelet 
52. cikkében meghatározott vonatkozó
feladatokkal kapcsolatban;

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kezelik a természetes vagy jogi 
személyek által az adott tagállam területén 
létrehozott megfelelőségértékelő 
szervezetek által kiadott tanúsítványokkal 
kapcsolatban benyújtott panaszokat, 
megfelelő mértékben kivizsgálják a panasz 
tárgyát, és észszerű időn belül tájékoztatják 
a panaszost a vizsgálat előrehaladásáról és 
eredményéről;

c) kezelik a természetes vagy jogi 
személyek által az adott tagállam területén 
létrehozott megfelelőségértékelő 
szervezetek által kiadott tanúsítványokkal 
vagy az önkéntes megfelelőségi 
nyilatkozatokkal kapcsolatban benyújtott 
panaszokat, megfelelő mértékben 
kivizsgálják a panasz tárgyát, és észszerű 
időn belül tájékoztatják a panaszost a 
vizsgálat előrehaladásáról és eredményéről;

Módosítás 106
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) beszámolnak az ENISA-nak és az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
csoportnak az a) pont szerinti ellenőrzések 
és a b) pont szerinti értékelések 
eredményeiről;

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködnek a többi nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatósággal és más 
hatóságokkal, többek között azáltal, hogy 
megosztják az azzal kapcsolatos 
információkat, ha bizonyos IKT-termékek 
és -szolgáltatások nem felelnek meg e 
rendelet vagy egyes európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
követelményeinek;

d) együttműködnek a többi nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatósággal, nemzeti 
akkreditáló testületekkel és más 
hatóságokkal, többek között azáltal, hogy 
megosztják az azzal kapcsolatos 
információkat, ha bizonyos IKT-termékek 
vagy -szolgáltatások nem felelnek meg e 
rendelet vagy egyes európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
követelményeinek, ideértve a tanúsítvány 
megtévesztő, hamis vagy csalárd állításait 
is;

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 7 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) visszavonhatja az e rendeletnek 
meg nem felelő megfelelőségértékelő 
szervezetek akkreditációját;

Módosítás 109
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 7 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nemzeti joggal összhangban 
visszavonhatja az e rendeletnek vagy az 
adott európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszernek meg nem felelő 
tanúsítványokat;

e) a nemzeti joggal összhangban 
visszavonhatja az e rendeletnek vagy az 
adott európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszernek meg nem felelő 
tanúsítványokat, és ennek megfelelően 
értesítheti a nemzeti akkreditáló 
testületeket;

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 7 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az ENISA-nak szakértőket 
javasolhat a 44. cikk (2) bekezdésében 
említett konzultációs szakértői csoportba.

Módosítás 111

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett információcsere céljából a 
Bizottság egy általános elektronikus 
információtámogató rendszert bocsát 
rendelkezésre.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50 a. cikk

Szakértői értékelés
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1. A nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságoknak szakértői értékelésen kell 
átesniük azon tevékenységeik 
tekintetében, amelyeket e rendelet 50. 
cikke alapján végeznek.

(2) A szakértői értékelés kiterjed a 
nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóságok 
által bevezetett eljárások értékelésére, 
különösen a kiberbiztonsági tanúsítás 
hatálya alá tartozó termékek 
megfelelőségének ellenőrzésére irányuló 
eljárásokra, a személyzet felkészültségére, 
az ellenőrzések és az ellenőrzési 
módszertan helyességére, valamint az 
eredmények helyességére. A szakértői 
értékelés azt is vizsgálja, hogy a szóban 
forgó nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok rendelkeznek-e a feladataik 
megfelelő ellátásához szükséges 
erőforrásokkal az 50. cikk 
(4) bekezdésében előírtak szerint.

3. A nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok szakértői értékelését két, másik 
tagállamban működő nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságnak és a 
Bizottságnak kell elvégeznie legalább 
ötévente egyszer. Az ENISA részt vehet a 
szakértői értékelő csoportban, 
részvételéről pedig kockázatértékelés 
alapján dönt.

4. A Bizottság az 55a. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el, hogy legalább 
ötéves időtartamra meghatározza a 
szakértői értékelések tervét, megállapítva 
a szakértői értékelő csoport összetételére 
vonatkozó kritériumokat, a szakértői 
értékelésnél alkalmazandó módszertant, 
az értékelések menetrendjét, gyakoriságát 
és az azokhoz kapcsolódó egyéb 
feladatokat. A Bizottság az említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásakor megfelelően figyelembe 
veszi a csoport észrevételeit.

5. A szakértői értékelés eredményét a 
csoportnak meg kell vizsgálnia. Az ENISA 
pedig elkészíti és közzéteszi az eredmények 
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összefoglalóját.

Módosítás 113

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a gyártó a 48. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően az „önkéntes 
megfelelőségi nyilatkozatot” választja, a 
megfelelőségértékelő szervezetek további 
lépéseket tesznek a gyártó által annak 
biztosítása érdekében bevezetett belső 
eljárások ellenőrzésére, hogy a termékei 
és/vagy szolgáltatásai megfeleljenek az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer követelményeinek.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) kötelező érvényű szabályokat fogad 
el, amelyekben meghatározza, hogy a 
nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóságoknak 
milyen időközönként kell elvégezniük a 
tanúsítványok és az önkéntes 
megfelelőségi nyilatkozatok ellenőrzését, 
valamint ezen ellenőrzések kritériumait, 
mértékét és hatályát, továbbá közös 
szabályokat és szabványokat fogad el az 
50. cikk (6) bekezdése szerinti 
beszámolásra vonatkozóan;

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tanulmányozza a kiberbiztonsági 
tanúsítás terén zajló releváns 
fejleményeket, és megosztja a 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerekkel 
kapcsolatban bevált módszereket;

e) tanulmányozza a kiberbiztonsági 
tanúsítás terén zajló releváns 
fejleményeket, és megosztja a 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerekkel 
kapcsolatos információkat és bevált 
módszereket;

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) megosztja a bevált módszereket a 
megfelelőségértékelő szervezetek által 
végzett vizsgálatokra, az európai 
kiberbiztonsági tanúsítvánnyal 
rendelkezőkre, valamint az önkéntes 
megfelelőségi nyilatkozatot tett gyártókra 
és szolgáltatókra vonatkozóan;

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) elősegíti az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszereknek a nemzetközileg 
elismert szabványokkal való összhangba 
hozását, és adott esetben javaslatot tesz az 
ENISA-nak arra vonatkozóan, milyen 
területeken kellene felvennie a 
kapcsolatot az érintett nemzetközi és 
európai szabványügyi szervezetekkel a 
nemzetközileg elismert szabványok 
hiányosságainak kezelése érdekében;

Módosítás 118
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) a 43a. cikkben említett 
munkaprogram meghatározása során 
tanácsot ad az ENISA-nak azon IKT-
termékek és -szolgáltatások elsőbbségi 
listájára vonatkozóan, amelyeknél 
szükségesnek tartja egy európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
létrehozását;

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ENISA gondoskodik arról, hogy a 
napirendet, a jegyzőkönyvet és a 
meghozott határozatok jegyzékét 
nyilvántartásba veszik, és e 
dokumentumok közzétett változatát a 
csoport minden ülése után nyilvánosságra 
hozzák az ENISA weboldalán.

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
55 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.

A Bizottságnak a 44. cikk (4) 
bekezdésében és az 50a. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása 5 éves időtartamra szól [az 
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alap jogalkotási aktus hatálybalépésének 
időpontja]-tól/-től 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.

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 44. cikk (4) 
bekezdésében és az 50a. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
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.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

A 44. cikk (4) bekezdése vagy az 50a. cikk 
(4) bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő [két 
hónap]-on belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
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tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam [két hónap]-pal 
meghosszabbodik.
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