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Módosítás 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BEÉPÍTETT ÉS AZ 
ALAPÉRTELMEZETT BIZTONSÁG 
KERETE

Or. en

Módosítás 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
-43 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-43. cikk

A beépített és az alapértelmezett biztonság

(1) Figyelembe véve a technológia 
jelenlegi fejlettségét, a gyártóknak és a 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell az 
Unióban értékesített vagy onnan exportált 
ikt-termékek, -eljárások, -szolgáltatások és 
-rendszerek beépített és alapértelmezett 
biztonságát. A gyártóknak és a 
szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ikt-termékeiken, -eljárásaikban, -
szolgáltatásaikban és -rendszereikben futó 
szoftver biztonságos legyen, és ne legyen a 
technológia jelenlegi állása szerint ismert 
módon sebezhető. Az ikt-termékeknek, -
eljárásoknak, -szolgáltatásoknak és -
rendszereknek a következő technikai 
intézkedéseket kell érvényesíteniük:

a) az ikt-termékeknek, -eljárásoknak, 
-szolgáltatásoknak és -rendszereknek 
naprakész szoftverrel kell rendelkeznie, és 
olyan mechanizmusokat kell használnia, 
amelyek képesek rendszeresen 
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biztonságos, megfelelően hitelesített és 
megbízható szoftverfrissítéseket fogadni;

b) az ikt-termék, -eljárás, -
szolgáltatás vagy -rendszer távoli 
hozzáférési lehetőségeit legkésőbb a 
telepítés során dokumentálni kell és meg 
kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől;

c) az ikt-termékek nem 
rendelkezhetnek az összes eszközön 
ugyanazokkal az alapértelmezett, 
keményen kódolt szabványos jelszavakkal;

d) az ikt-termékek, -eljárások, -
szolgáltatások és -rendszerek által tárolt 
adatokat biztonságosan védeni kell a 
korszerű technikákkal, például 
titkosítással;

e) az ikt-termékek, -eljárások, -
szolgáltatások és -rendszerek csak magas 
szintű biztonsági módszereket 
fogadhatnak el a hitelesítéshez.

(2) A gyártóknak és a szolgáltatóknak 
minden felfedezett sebezhetőségről 
értesíteniük kell az illetékes hatóságot. 
Ezenkívül időben történő ingyenes javítást 
és/vagy cserét kell biztosítaniuk a 
felfedezett új sebezhetőségek leküzdésére.

(3) A forgalomba hozott ikt-termékek, 
-eljárások, -szolgáltatások és -rendszerek 
előrelátható és rendes használati ideje 
alatt meg kell felelniük az (1) bekezdésben 
foglalt kötelezettségeknek.

(4) Bár a gyártó felel egy ikt-termék, -
eljárás, -szolgáltatás vagy -rendszer 
termékmegfelelőségéért, az importőrnek 
kell gondoskodnia arról, hogy az általuk 
forgalomba hozott termék megfeleljen az 
alkalmazandó követelményeknek, és ne 
jelentsen kockázatot az európai közönség 
számára. Az importőrnek ellenőriznie kell, 
hogy az Unión kívüli gyártó megtette-e a 
szükséges lépéseket, és hogy a termék, 
eljárás, szolgáltatás vagy rendszer 
megfelel-e az előző bekezdések 
rendelkezéseinek. Az ikt-termékek, -
eljárások, -szolgáltatások és -rendszerek 
forgalmazóinak alapvető ismeretekkel kell 
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rendelkezniük a jogi követelményekről és 
a kísérő dokumentációról. A 
forgalmazóknak képesnek kell lenniük a 
nem megfelelőség azonosítására. Arra is 
képesnek kell lenniük, hogy bizonyítsák a 
nemzeti hatóságoknak, hogy kellő 
gondossággal jártak el, a gyártó vagy az 
importőr pedig megerősítette, hogy 
megtették a szükséges intézkedéseket. 
Emellett a forgalmazónak képesnek kell 
lennie arra, hogy támogassa a nemzeti 
hatóságokat a szükséges dokumentáció 
megszerzésére irányuló erőfeszítéseikben;

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján és az ENISA-val együttműködve 
részletes szabályokat fogad el az 
(1) bekezdésben meghatározott biztonsági 
követelmények sajátosságaira 
vonatkozóan.

(6) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságok okkal feltételezik, hogy az ikt-
termékek, -eljárások, -szolgáltatások vagy 
-rendszerek nem felelnek meg az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek, haladéktalanul 
megkövetelik az érintett gyártótól vagy 
szolgáltatótól, hogy az előírtak alapján a 
megfelelő korrekciós intézkedéseket 
tegyen annak érdekében, hogy a termék 
megfeleljen a követelményeknek, hogy 
visszavonja a terméket a piacról, vagy a 
kockázatok természetétől függő észszerű 
időn belül visszahívja.

(7) Amennyiben a gyártó vagy a 
szolgáltató az (5) bekezdésben említett 
határidőn belül nem hoz megfelelő 
korrekciós intézkedéseket, a 
piacfelügyeleti hatóságok meghozzák a 
megfelelő ideiglenes intézkedéseket, 
megtiltják, vagy korlátozzák a termék 
nemzeti piacon elérhetővé tételét, 
visszavonják, vagy visszahívják a terméket 
a piacról.

(8) A piacfelügyeleti hatóságok 
alkalmas ellenőrzéseket szerveznek a 
termékek megfelelősége vonatkozásában, 
és kötelezik a gyártókat vagy a 
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szolgáltatókat, hogy visszahívják a nem 
megfelelő termékeket a piacról. A 
megfelelőségi ellenőrzés hatálya alá 
tartozó termékek azonosítása során a 
nemzeti tanúsító hatóságok kiemelten 
kezelik a fogyasztók számára magas 
kockázatú termékeket, az új 
technológiákat tartalmazó és/vagy a 
magas eladási árú termékeket.

Or. en

Indokolás

A biztonsági követelmények minimális együttesét meghatározó horizontális keretnek 
valamennyi hálózatba kapcsolt termékre kötelezőnek kell lennie ezek forgalomba hozatalának 
előfeltételeként. A sebezhetőség és az ebből adódóan fokozódó kibertámadások egyik legfőbb 
oka az, hogy az uniós piacon jelenleg elérhető legtöbb hálózatba kapcsolt termék, eljárás, 
szolgáltatás vagy rendszerbe azok kialakítása során nem építettek be biztonsági funkciókat.

Módosítás 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
-43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-43a. cikk

A 2014/53/EU rendelet olyan módon 
módosul, hogy 3. cikkének (3) bekezdése 
az alábbi ponttal egészül ki:

fa) az (új) rádióberendezések beépített 
és alapértelmezett módon, valamint 
használat során kiberbiztonságosak;

Or. en

Módosítás 400
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés
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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.

A belső piac megfelelő működésének 
biztosítása és ezzel egyidejűleg a 
kiberbiztonság, a kiberbiztonsági 
támadásokkal szembeni ellenálló képesség 
és az Unión belül a kiberbiztonságba 
vetett bizalom magas szintjének elérése 
érdekében önkéntes európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer kerül 
bevezetésre. Ez a keret méltányos és 
egyenlő lehetőségeket kínál valamennyi 
európai vállalkozás számára.

Az európai kiberbiztonsági tanúsítvány 
annak igazolására szolgál, hogy az ikt-
fejlesztési eljárásokat, termékeket és/vagy 
szolgáltatásokat szabványosított 
megfelelőségértékelési módszertant 
alkalmazva, az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerben meghatározott 
azon konkrét biztonsági normák szerint 
értékelték, amelyeket olyan célból 
határoztak meg, hogy megvédjék 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.

Or. en

Módosítás 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés
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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 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 felelősségi kritériumokat állapít 
meg, és biztosítási szinteket javasol ikt-
termékek és szolgáltatások, adott esetben 
pedig adatok helyreállítása 
vonatkozásában is.

Or. en

Módosítás 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

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, 

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer annak igazolására szolgál, hogy 
az ilyen rendszernek megfelelően tanúsított 
ikt-termékek, -eljárások és -szolgáltatások 
megfelelnek a szabványoknak megfelelően
azzal kapcsolatban meghatározott 
követelményeknek, hogy képesek 
megfelelni a meghatározott biztonsági 
célkitűzéseknek.
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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.

Or. en

Módosítás 403
Pilar del Castillo Vera

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 annak igazolására szolgál, hogy 
az ilyen rendszernek megfelelően tanúsított 
ikt-termékek, -eljárások és -szolgáltatások 
megfelelnek a szabványok szerint azzal 
kapcsolatban meghatározott 
követelményeknek, hogy képesek egy adott 
biztonsági szinten ellenállni.

Or. en

Módosítás 404
Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés
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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 annak igazolására szolgál, hogy 
az ilyen rendszernek megfelelően tanúsított 
ikt-termékek és -szolgáltatások a tanúsítás 
időpontjában nem rendelkeznek ismert 
sebezhetőséggel, valamint megfelelnek az 
azzal kapcsolatban meghatározott 
követelményeknek, hogy képesek egy adott 
biztonsági szinten dinamikusan 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.

Or. en

Módosítás 405
Csaba Molnár

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 

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

elérhetővé tett funkciók vagy 
szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
hitelességét, sértetlenségét és titkosságát.

Or. en

Módosítás 406
Evžen Tošenovský

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 annak igazolására szolgál, hogy 
az ilyen rendszernek megfelelően tanúsított 
ikt-termékek, -eljárások és -szolgáltatások 
megfelelnek az azzal kapcsolatban európai 
vagy nemzetközi szabványokban
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 és 
szolgáltatások által biztosított vagy 
elérhetővé tett funkciók vagy 
szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
hitelességét, sértetlenségét és titkosságát.

Or. en

Módosítás 407
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer annak igazolására szolgál, hogy 

Az európai kiberbiztonsági tanúsítvány 
annak igazolására szolgál, hogy az ikt-
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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.

fejlesztési eljárásokat, termékeket és/vagy 
szolgáltatásokat szabványosított 
megfelelőségértékelési módszertant 
alkalmazva, az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerben meghatározott 
azon konkrét biztonsági normák szerint 
értékelték, amelyeket olyan célból 
határoztak meg, hogy megvédjék 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.

Or. en

Módosítás 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

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 annak igazolására szolgál, hogy 
az ilyen rendszernek megfelelően tanúsított 
ikt-termékek, -szolgáltatások és -eljárások
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.
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Or. en

Módosítás 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. cikk

A beépített és az alapértelmezett biztonság

(1) Figyelembe véve a technológia 
jelenlegi fejlettségét, a gyártóknak és a 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell az ikt-
termékeik és -szolgáltatásaik beépített és 
alapértelmezett biztonságát. A gyártóknak 
és a szolgáltatóknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ikt-termékeiken vagy -
szolgáltatásaikban futó szoftver 
biztonságos legyen, és ne legyen a 
technológia jelenlegi állása szerint ismert 
módon sebezhető. Az ikt-termékeknek és -
szolgáltatásoknak a következő technikai 
intézkedéseket kell érvényesíteniük:

a) az ikt-termékeknek és -
szolgáltatásoknak naprakész szoftverrel 
kell rendelkeznie, és olyan 
mechanizmusokat kell használnia, 
amelyek képesek rendszeresen 
biztonságos, megfelelően hitelesített és 
megbízható szoftverfrissítéseket fogadni;

b) az ikt-termék vagy -szolgáltatás 
távoli hozzáférési lehetőségeit legkésőbb a 
telepítés során dokumentálni kell és meg 
kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől;

c) az ikt-termékek nem 
rendelkezhetnek az összes eszközön 
ugyanazokkal az alapértelmezett, 
keményen kódolt szabványos jelszavakkal;

d) az ikt-termékek és -szolgáltatások 
által tárolt adatokat biztonságosan védeni 
kell korszerű technikákkal, például 
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titkosítással;

e) az ikt-termékek és -szolgáltatások 
csak magas szintű biztonsági módszereket 
fogadhatnak el a hitelesítéshez.

(2) A gyártóknak és a szolgáltatóknak 
minden felfedezett sebezhetőségről 
értesíteniük kell az illetékes hatóságot. 
Ezenkívül időben történő javítást és/vagy 
cserét kell biztosítaniuk a felfedezett új 
sebezhetőségek leküzdésére.

(3) A forgalomba hozott ikt-termékek 
és -szolgáltatások előrelátható és rendes 
használati ideje alatt meg kell felelniük az 
(1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségeknek.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján és az ENISA-val együttműködve 
részletes szabályokat fogad el az 
(1) bekezdésben meghatározott biztonsági 
követelmények sajátosságaira 
vonatkozóan.

(5) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságok okkal feltételezik, hogy az ikt-
termékek vagy -szolgáltatások nem 
felelnek meg az e rendeletben 
meghatározott követelményeknek, 
haladéktalanul megkövetelik az érintett 
gyártótól vagy szolgáltatótól, hogy az 
előírtak alapján a megfelelő korrekciós 
intézkedéseket tegyen annak érdekében, 
hogy a termék megfeleljen a 
követelményeknek, hogy visszavonja a 
terméket a piacról, vagy a kockázatok 
természetétől függő észszerű időn belül 
visszahívja.

(6) Amennyiben a gyártó vagy a 
szolgáltató az (5) bekezdésben említett 
határidőn belül nem hoz megfelelő 
korrekciós intézkedéseket, a 
piacfelügyeleti hatóságok meghozzák a 
megfelelő ideiglenes intézkedéseket, 
megtiltják, vagy korlátozzák a termék 
nemzeti piacon elérhetővé tételét, 
visszavonják, vagy visszahívják a terméket 
a piacról.
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(7) A piacfelügyeleti hatóságok 
alkalmas ellenőrzéseket szerveznek a 
termékek megfelelősége vonatkozásában, 
és kötelezik a gyártókat vagy a 
szolgáltatókat, hogy visszahívják a nem 
megfelelő termékeket a piacról. A 
megfelelőségi ellenőrzés hatálya alá 
tartozó termékek azonosítása során a 
nemzeti tanúsító hatóságok kiemelten 
kezelik a fogyasztók számára magas 
kockázatú termékeket, az új 
technológiákat tartalmazó és/vagy a 
magas eladási árú termékeket.

Or. en

Indokolás

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software. In order to 
trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Módosítás 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 

(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 Bizottságtól egy európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerre irányuló javaslat 
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továbbiakban: csoport) tehetnek javaslatot
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozására.

kidolgozására irányuló kérelmet az 
alábbiak közül egy vagy több indokkal kell 
alátámasztani:
a) a meglévő kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek töredezetté teszik a 
belső piacot;
b) jelenleg vagy a jövőben szükséges 
az uniós jogszabályok támogatása;
c) a tagállamok, az 53. cikk alapján 
létrehozott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoport (a továbbiakban: csoport) 
vagy pedig az érdekelt felek 20. cikk 
alapján létrehozott állandó csoportja 
konszenzuson alapuló kérelmet nyújt be; 
a Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
tagállami kérelem tükrözze az érintett 
érdekelt felek, például az iparágak –
többek között a kkv-k –, a szakszervezetek, 
a civil társadalom és a fogyasztói 
szervezetek kiegyensúlyozott részvételét. A 
tagállamok ennek fényében 
gondoskodnak olyan megfelelő 
intézkedésekről, amelyek segítségével a 
felekkel nemzeti szinten lehet konzultálni 
a kidolgozás és a nyomon követés 
folyamatáról.

Or. en

Módosítás 411
Evžen Tošenovský

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 

(1) Az ENISA a Bizottság vagy az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási csoport
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) 
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rendszerre irányuló javaslat kidolgozására. tehetnek javaslatot európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozására. A Bizottság és az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoportok 
figyelembe veszik az érdekelt felek 
konzultációs platformjai által javasolt 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerekre tett javaslatokat.

Or. en

Módosítás 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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 az e rendelet 45., 46. és 
47. cikkében meghatározott 
követelményeknek megfelelő európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerre 
irányuló javaslatot dolgoz ki. Az ENISA-
nak és a Bizottságnak a tagállamok vagy 
az 53. cikk alapján létrehozott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport (a 
továbbiakban: csoport) javaslatot tesznek a 
45. cikk (1) bekezdése c) pontjának 
hatálya alá tartozó rendszerre irányuló 
javaslat kidolgozására, míg az érdekelt
felek [20b]. cikk szerint létrehozott 
tanúsítási csoportja javaslatot tesz a 
45. cikk (1) bekezdésének a) vagy 
b) pontja szerinti európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozására.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az érdekelt felek tanúsítási csoportjának létrehozását tükrözi.
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Módosítás 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 információtechnológiai 
biztonsági 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 érdekelt felek állandó 
csoportja tehetnek javaslatot európai 
információtechnológiai biztonsági
tanúsítási rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozására.

Or. en

Indokolás

Észszerű számú lehetőségnek kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy sor kerülhessen egy 
európai információtechnológiai biztonsági tanúsítási tervezet kidolgozását célzó javaslat 
megtételére, az érdekelt felek állandó csoportjára való hivatkozás pedig kellő mértékben 
bővíti az illetékes szervek számát ahhoz, hogy több lehetőség álljon rendelkezésre, 
ugyanakkor az eljárás továbbra is releváns és tisztességes legyen.

Módosítás 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

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 

(1) Az ENISA a Bizottság felkérésére 
az e rendelet 45., 46. és 47. cikkében 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerre irányuló javaslatot 
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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.

dolgoz ki. A Bizottságnak a tagállamok 
vagy az 53. cikk alapján létrehozott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport (a 
továbbiakban: csoport) vagy más 
ágazatban érintett érdekelt felek tehetnek 
javaslatot európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozására.

Or. en

Módosítás 415
Françoise Grossetête

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 az ipar 
képviselői tehetnek javaslatot európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerre 
irányuló javaslat kidolgozására.

Or. fr

Módosítás 416
András Gyürk

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 

(1) Az európai szabványügyi szervek a 
Bizottság felkérésére európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerre 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az érintett érdekelt
felekkel folytatott nyílt és átlátható 
konzultációt követően elfogadja és 
közzéteszi az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek többéves uniós 
munkaprogramját, amely meghatározza 
az uniós szinten végrehajtandó közös 
fellépéseket és a stratégiai prioritásokat. A 
munkaprogram konkrétan magában 
foglalja olyan meghatározott ikt-
termékek, -eljárások és -szolgáltatások 
prioritási jegyzékét, amelyekre európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
vonatkozik. A munkaprogram elfogadása 
előtt a Bizottság konzultál az ENISA-val, 
és a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi véleményét.

Or. en

Módosítás 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés



AM\1152206HU.docx 21/131 PE621.098v01-00

HU

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 
meghatározza a biztonsági célkitűzéseket, 
a biztonsági követelményeket és a javasolt 
rendszer elemeit. A megfelelőségértékelési 
eljárások valamennyi szempontját a 
Bizottság határozza meg az ENISA 
megállapításai alapján. Az ENISA ennek 
során szorosan együttműködik az ágazati 
érintett érdekelt felekkel, 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. Adott esetben az 
ENISA ezenkívül létrehozhatja az érdekelt
felek feleket tömörítő tanúsítási 
munkacsoportot, amelyet az érdekelt felek 
állandó csoportjának tagjai, az ágazati 
irányítás megközelítésének biztosítása 
érdekében az ágazati és egyéb releváns 
érdekelt felek alkotnak, amely szakértői 
tanácsot ad egy bizonyos rendszerre 
irányuló javaslat által lefedett terület 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 

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

felek állandó csoportjával. A csoport és az 
érdekelt felek állandó csoportja biztosítja 
az ENISA számára a rendszerre irányuló 
javaslat kidolgozásához szükséges 
segítséget és szakértői tanácsadást, többek 
között azáltal, hogy szükség esetén 
véleményeket ad ki. Az ENISA az egyes 
javasolt rendszerek kidolgozása során 
meghatározza a kockázatok és a 
kiberbiztonsági jellemzők ellenőrző listáját 
az említett kockázatok eredményes 
ellensúlyozása érdekében;

Or. en

Módosítás 420
Gunnar Hökmark

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 valamennyi 
érdekelt féllel konzultál, és szorosan 
együttműködik a csoporttal, továbbá 
figyelembe veszi a már meglévő nemzeti és 
nemzetközi szabványokat, többek között az 
ágazati szövetségeken belüli informális 
megállapodásokat, az átfedések elkerülése 
érdekében. 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.

Or. en

Módosítás 421
Nadine Morano

Rendeletre irányuló javaslat



AM\1152206HU.docx 23/131 PE621.098v01-00

HU

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 valamennyi 
érdekelt féllel átlátható módon konzultál, 
és szorosan együttműködik a csoporttal, az 
érdekelt felek állandó csoportjával és 
minden egyes rendszer esetében az eseti 
konzultációs platformmal. Ők biztosítják
az ENISA számára a rendszerre irányuló 
javaslat kidolgozásához szükséges 
segítséget és szakértői tanácsadást, többek 
között azáltal, hogy szükség esetén 
véleményeket adnak ki.

Or. fr

Indokolás

A különböző konzultációs eljárások fontos szerepet játszanak az említett rendszer szakértőinek 
összefogásában és szoros bevonásában, valamint abban, hogy a szakértők az ENISA 
rendelkezésére bocsássák az érintett termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos tudásukat és 
tapasztalatukat.

Módosítás 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 valamennyi 
érdekelt féllel, továbbá a fogyasztói 
szervezetekkel, a 29. cikk szerinti 
munkacsoporttal és adott esetben az 
Európai Adatvédelmi Testülettel
konzultál, és szorosan együttműködik a 
csoporttal. A csoport biztosítja az ENISA 
számára a rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozásához szükséges segítséget és 
szakértői tanácsadást, többek között 
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azáltal, hogy szükség esetén véleményeket 
ad ki.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleménye alapján. Rendkívül fontos, hogy technikai és 
irányítási szinergiákat hozzanak létre annak érdekében, hogy az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási keretrendszer és az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítványok ne 
legyenek ellentmondásosak, vagy irrelevánsak azon szervezetek szempontjából, amelyeket a 
megfelelő eszközök betartására köteleznek.

Módosítás 423
Pilar del Castillo Vera

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 valamennyi 
érdekelt féllel konzultál egy formális, 
szabványosított és átlátható folyamat 
keretében, és szorosan együttműködik a 
csoporttal. A csoport és az összes többi 
érdekelt fél biztosítja az ENISA számára a 
rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozásához szükséges segítséget és 
szakértői tanácsadást, többek között 
azáltal, hogy szükség esetén véleményeket 
ad ki.

Or. en

Módosítás 424
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett (2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
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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.

rendszerekre irányuló javaslatok 
kidolgozása során az ENISA valamennyi 
érdekelt féllel konzultál, és szorosan 
együttműködik a csoporttal és az érdekelt
felek konzultációs platformjaival. 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.

Or. en

Módosítás 425
Martina Werner

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 – átlátható 
konzultációs folyamatok útján –
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.

Or. en

Módosítás 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 – a 
20a. cikkben foglaltaknak megfelelően –
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.

Or. en

Módosítás 427
András Gyürk

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 
első tervezet kidolgozása során az ESO
valamennyi érdekelt féllel konzultál, és 
szorosan együttműködik a csoporttal. A 
csoport biztosítja az ESO számára a 
rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozásához szükséges segítséget és 
szakértői tanácsadást, többek között 
azáltal, hogy szükség esetén véleményeket 
ad ki.

Or. en

Módosítás 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 
kidolgozását megelőzően a Bizottság
valamennyi érdekelt fél számára nyílt 
nyilvános konzultációt szervez. A 
Bizottság a konzultáció előkészítése során
szorosan együttműködik az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoporttal, az 
ENISA-val és az érdekelt felek tanúsítási 
csoportjával.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az érdekelt felek tanúsítási csoportjának létrehozását tükrözi.

Módosítás 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoport és az érdekelt felek 
tanúsítási csoportja biztosítja az ENISA 
számára az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerre irányuló javaslat 
kidolgozásához szükséges segítséget és 
szakértői tanácsadást, többek között 
azáltal, hogy szükség esetén véleményeket 
ad ki.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az érdekelt felek tanúsítási csoportjának létrehozását tükrözi.

Módosítás 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az érdekelt felek tanúsítási 
csoportjával a Bizottság konzultációt 
folytat – kivéve a 45. cikk 
(1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti 
rendszerre irányuló javaslatok esetét –, és 
jóváhagyást kér az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
végleges elfogadását megelőzően. 
Ugyanez vonatkozik a 45. cikk 
(1) bekezdésének c) pontja szerinti 
rendszerre irányuló javaslatokra az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási csoport 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az érdekelt felek tanúsítási csoportjának létrehozását tükrözi.

Módosítás 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az ENISA a rendszerre irányuló 
javaslat kidolgozása során az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport és az 
érdekelt felek tanúsítási csoportja saját 
javasolt rendszereikre vonatkozó tanácsait 
kikérve meghatározza a konkrét javasolt 
rendszerek hatályba lépésének határidejét. 
E határidő elmulasztása esetén a javasolt 
rendszert érvénytelennek és visszavontnak 
tekintik.

Or. en
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Indokolás

Az érdekelt felek a hosszú távú beruházás tervezése céljából közösen konkrét határidőt 
állapítanak meg az új javasolt európai tanúsítási rendszerek bevezetésére. A határidővel 
kapcsolatos rendelkezések ösztönzőt biztosítanak majd az említett rendszerek időben történő 
elfogadásához.

Módosítás 432
Gunnar Hökmark

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 
Bizottságnak.

(3) Az ENISA az e cikk 
(2) bekezdésével összhangban kidolgozott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerre irányuló javaslatot benyújtja a 
Bizottságnak. Az ENISA a Bizottságnak 
címzett információk körében a csoport 
tagjai által tett megjegyzéseket vagy 
fenntartásokat is szerepelteti.

Or. en

Módosítás 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

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 
Bizottságnak.

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

Or. en

Módosítás 434
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Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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. A 
Bizottság az ilyen végrehajtási aktusok 
elfogadása előtt konzultálhat az Európai 
Adatvédelmi Testülettel, és figyelembe 
veheti álláspontját.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleménye alapján. Ez a módosítás biztosítja az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer és az általános adatvédelmi rendelet szerinti 
tanúsítások közötti összhangot.

Módosítás 435
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Módosítás 436
Martina Werner

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

Or. en

Módosítás 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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

Módosítás 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a társjogalkotók gyakorolhassák ellenőrzési jogkörüket, a Bizottság 
számára jogot kell biztosítani felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közzétételére.

Módosítás 439
Miapetra Kumpula-Natri

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 honlapot tart 
fenn, amelyen tájékoztatást nyújt az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerekről, és népszerűsíti azokat. Az 
ENISA továbbá arra is törekszik, hogy a 
fogyasztók számára fontos információkat 
adjon az alkalmazandó tanúsítási 
rendszerekről, például az online és az 
offline piactereknek szóló iránymutatások 
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és ajánlások kibocsátásával.

Or. en

Módosítás 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 a 
2016/2102/EU irányelvnek megfelelően
külön honlapot tart fenn, amelyen 
tájékoztatást nyújt az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerekről, 
bármely tanúsítási rendszer 
visszavonásáról és lejártáról, valamint a 
tanúsított ikt-termékekről, -eljárásokról, -
szolgáltatásokról és –rendszerekről, és 
népszerűsíti azokat.

Or. en

Módosítás 441
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság az Európai Unió 
nevében kölcsönös elismerési 
megállapodásokat köthet a 
tanúsítványokról külföldi piacokkal vagy 
harmadik országokkal. Az ilyen kölcsönös 
elismerésre vonatkozó megállapodásokat 
ugyanolyan kidolgozási és elfogadási 
eljárás szerint kell létrehozni, mint 
amilyenek az e cikk szerinti rendszerekre 
vonatkoznak.

Or. en
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Módosítás 442
Miapetra Kumpula-Natri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ENISA a csoport véleményét a 
legteljesebb mértékben figyelembe véve 
gondoskodik arról, hogy az európai 
kiberbiztonsági rendszerekre irányuló 
javaslatok ne akadályozzák a tényleges 
versenyt azzal, hogy akadályokat 
teremtenek új vállalkozások és termékek 
piacra lépése előtt.

Or. en

Módosítás 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az elfogadott rendszereket az 
érintett érdekelt felekkel és a csoporttal 
együttműködésben rendszeresen 
felülvizsgálják és szükség esetén 
naprakésszé teszik az e rendeletben
létrehozott struktúra keretében.

Or. en

Módosítás 444
Martina Werner

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



AM\1152206HU.docx 35/131 PE621.098v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ügynökség az érintett érdekelt 
felektől kapott visszajelzések figyelembe 
vételével a csoport vagy a Bizottság 
kérésére vagy legalább ötévente 
felülvizsgálja az elfogadott rendszereket.

Or. en

Módosítás 445
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az ENISA biztosítja a szükséges 
mechanizmusokat, iránymutatásokat és 
eljárásokat ahhoz, hogy az európai 
kiberbiztonsági rendszerek kiigazíthatók 
és naprakésszé tehetők legyenek a 
kiberbiztonsági technológia új 
fejleményeinek tükrözése céljából.

Or. en

Módosítás 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

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:

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszereket úgy kell kialakítani, hogy 
értelemszerűen figyelembe vegyék az 
alábbi biztonsági célkitűzéseket a 
szolgáltatások rendelkezésre állásának, 
integritásának és bizalmas jellegének 
biztosítása érdekében:
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Or. en

Módosítás 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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:

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

Or. en

Módosítás 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tárolt, továbbított vagy egyéb 
módon feldolgozott adatok védelme a 
véletlen vagy illetéktelen tárolással, 
feldolgozással, hozzáféréssel és 
nyilvánosságra hozatallal szemben;

a) az „alapvető” biztonsági szintnek 
vagy az önkéntes tanúsítási szintnek 
megfelelő termékek esetében a 2. cikk [új 
(11a)] bekezdésében meghatározott 
elektronikai fogyasztási cikkek. Az e 
kategória szerinti európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek támogatják az 
egységes piacról származó és azon 
elfogadott nemzetközi szabványok 
elfogadását és népszerűsítését.

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat célkitűzéseinek, különösen időtálló jellegének teljesítése 
érdekében a biztonsági célkitűzéseket a termék alkalmazása és nem egy termék meglévő 
jellemzői szerint kell meghatározni.
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Módosítás 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tárolt, továbbított vagy egyéb 
módon feldolgozott adatok védelme a 
véletlen vagy illetéktelen 
megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel és 
módosítással szemben;

b) a „jelentős” biztonsági szintnek 
megfelelő termékek esetében az ipari 
vezérlési rendszerekben vagy a robotika 
területén és az önvezető járművekben 
használt ikt-termékek, szolgáltatások és 
folyamatok vagy az 
(EU) 2016/1148 irányelvben 
meghatározott üzemeltetők számára 
alapvető szolgáltatások nyújtására 
használt szoftver- vagy hardverterminál-
berendezések. Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek e kategória esetében 
nemzetközi szabványokra alapulnak.

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat célkitűzéseinek, különösen időtálló jellegének teljesítése 
érdekében a biztonsági célkitűzéseket a termék alkalmazása és nem egy termék meglévő 
jellemzői szerint kell meghatározni.

Módosítás 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak biztosítása, hogy az arra 
engedéllyel rendelkező személyek, 
programok vagy gépek kizárólag a 
hozzáférési jogaik tárgyát képező 
adatokhoz, szolgáltatásokhoz vagy 

c) a magas szintű tanúsítási szintnek 
megfelelő termékek esetében a tagállami 
közigazgatásban használt ikt-termékek, 
szolgáltatások és eljárások. Az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek e 
kategória esetében a tagállamok által 
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funkciókhoz férhessenek hozzá; használt nemzetközi szabványokra, 
valamint meglévő nemzeti vagy 
multilaterális szabványokra alapulnak.

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat célkitűzéseinek, különösen időtálló jellegének teljesítése 
érdekében a biztonsági célkitűzéseket a termék alkalmazása és nem egy termék meglévő 
jellemzői szerint kell meghatározni.

Módosítás 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak biztosítása, hogy az arra 
engedéllyel rendelkező személyek, 
programok vagy gépek kizárólag a 
hozzáférési jogaik tárgyát képező 
adatokhoz, szolgáltatásokhoz vagy 
funkciókhoz férhessenek hozzá;

c) annak biztosítása, hogy az arra 
engedéllyel rendelkező személyek, 
programok vagy gépek kizárólag a 
hozzáférési jogaik tárgyát képező 
adatokhoz, szolgáltatásokhoz vagy 
funkciókhoz férhessenek hozzá, valamint 
eljárást alkalmaznak az ikt-termékekben, 
eljárásokban és szolgáltatásokban 
meglévő valamennyi függőség és 
sebezhetőség azonosítására és 
dokumentálására;

Or. en

Indokolás

A sebezhetőségek feltárására alkalmas eljárást kell alkalmazni a biztonsági események 
megakadályozásának biztosítására.

Módosítás 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) annak rögzítése, hogy ki mikor 
mely adatokat, funkciókat és 
szolgáltatásokat továbbította;

törölve

Or. en

Módosítás 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) annak rögzítése, hogy ki mikor 
mely adatokat, funkciókat és 
szolgáltatásokat továbbította;

d) annak biztosítása, hogy az ikt-
termékek, -eljárások és -szolgáltatások 
nem tartalmaznak ismert kihasználható 
sebezhetőséget, és ellenállnak 
meghatározott szintű támadásnak;

Or. en

Indokolás

Az előző pont alapján: amint ismertté válik egy sebezhetőség, jó minőségű 
megoldásra/lehetőségre van szükség.

Módosítás 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) annak lehetővé tétele, hogy 
ellenőrizni lehessen, ki mikor mely 
adatokhoz, szolgáltatásokhoz vagy 
funkciókhoz fért hozzá, illetve mely 
adatokat, szolgáltatásokat vagy funkciókat 

törölve
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használta fel;

Or. en

Módosítás 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) fizikai vagy műszaki biztonsági 
esemény bekövetkeztekor az adatok, 
szolgáltatások és funkciók 
elérhetőségének, illetve az adatokhoz, a 
szolgáltatásokhoz és a funkciókhoz való 
hozzáférésnek mihamarabbi 
helyreállítása;

törölve

Or. en

Módosítás 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
45 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.

törölve

Or. en

Módosítás 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
45 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 szoftvere és 
hardvere naprakész legyen, ne legyenek 
ismert sebezhetőségei; annak biztosítása, 
hogy ezeket olyan módon tervezzék és 
kivitelezzék, hogy ténylegesen korlátozzák 
a sebezhetőségüket, továbbá 
gondoskodjanak arról, hogy szoftvereik 
frissítésére biztonságos mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre, ideértve az 
automatikus biztonsági frissítéseket és a 
hardver korszerűsítésének lehetőségét;

Or. en

Indokolás

Az ismert sebezhetőségek hiányának biztosítása megfelelő első lépés, ám egy hatékony eljárás 
az ismeretlen sebezhetőségek kezelésének eszközeit is magában foglalja.

Módosítás 458
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
45 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 előmozdítása, hogy az ikt-
termékek és -szolgáltatások szoftvere 
naprakész legyen, az ismert 
sebezhetőségek javítására idejében, 
megfelelő frissítések álljanak 
rendelkezésre, és szoftvereik és hardvereik
frissítésére biztonságos mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 459
Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. h) annak biztosítása, hogy az ikt-
termékeket és szolgáltatásokat az adott 
rendszer biztonsági követelményei alapján 
alakítsák ki.

Or. en

Módosítás 460
Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) annak biztosítása, hogy az ikt-
termékek és szolgáltatások környezetét 
kisebb alrendszerekre és alhálózatokra 
osztják, hogy kezelhetőbbé tegyék azt 
védelem és kárelszigetelés céljából 
biztonsági esemény bekövetkezése esetén.

Or. en

Módosítás 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) annak biztosítása, hogy az ikt-
termékek és szolgáltatások környezetét 
kisebb alrendszerekre és alhálózatokra 
osztják, hogy kezelhetőbbé tegyék azt 
védelem és kárelszigetelés céljából 
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biztonsági esemény bekövetkezése esetén.

Or. en

Módosítás 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) annak biztosítása, hogy az ikt-
termékeket, -eljárásokat, -szolgáltatásokat 
és -rendszereket a beépített és 
alapértelmezett biztonság elvével 
összhangban fejlesztik és működtetik, a -
43. cikkben meghatározott 
kötelezettségeknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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) A -43 cikkben meghatározott 
biztonsági kötelezettségek sérelme nélkül 
az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer az alábbi kockázatalapú
biztonsági szintek közül egy vagy több 
szintet határozhat meg: funkcionálisan 
biztonságos, jelentős mértékben és/vagy 
nagymértékben biztonságos az e rendszer 
keretében kibocsátott ikt-termékek, -
eljárások, -szolgáltatások és -rendszerek
vonatkozásában. A biztonsági szintet a 
kockázatok ellenőrző listájára és a 
megfelelő kiberbiztonsági jellemzőkre kell 
alapozni, amelyeket az ENISA a 44. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően azonosít, és 
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amelyek a tanúsítási rendszerrel érintett 
ikt-termékben, -eljárásban, -
szolgáltatásban vagy -rendszerben 
rendelkezésre állnak.

Or. en

Módosítás 464
Nadine Morano

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) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer az „alapvető”, 
„jelentős” és/vagy „magas” kockázatok 
alapján egy vagy több biztonsági szintet 
határozhat meg a helyzettől és az ikt-
termékek, -eljárások és -szolgáltatások 
tervezett használatától függően.
Az alkalmazható megfelelőségértékelési 
módszereket kockázatelemzés alapján, az 
egyes európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek elemeiben kell részletesen 
meghatározni.

Or. fr

Indokolás

Jobb lenne, ha az alkalmazható megfelelőségértékelési módszereket nem rögzítenék általános 
módon előre, hanem azokat eseti alapon és a termék vagy a szolgáltatás típusától függően 
határoznák meg a használati körülmények figyelembevételével.

Módosítás 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer az „alapvető”, 

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

„jelentős” és/vagy „magas” biztonsági 
szintek közül egy vagy több szintet 
határozhat meg az e rendszer keretében 
kibocsátott ikt-termékek és -szolgáltatások 
vonatkozásában. A változó biztonsági 
szintekkel rendelkező tanúsítási 
rendszerhez olyan információkat kell 
mellékelni, amelyek kifejtik az egyes 
biztonsági szinten fennmaradó 
kockázatot, valamint azt, hogy a 
fogyasztóknak folyamatosan ébernek és a 
kiberfenyegetésekkel kapcsolatban 
tudatosnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók úgy vélhetik, hogy egy magas biztonsági szintű ikt-termék vagy -szolgáltatás 
biztonságban van a kiberfenyegetésekkel szemben. A fogyasztóknak és a vállalkozásoknak 
folyamatosan ébernek kell lennie, és tudatában kell lenniük annak, hogy még egy magas 
biztonsági szintű termék vagy szolgáltatás is ki van téve kiberbiztonsági esemény 
kockázatának, ha nem tartják be a bevált gyakorlatokat.

Módosítás 466
Françoise Grossetête

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) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer az „alapvető”, 
„jelentős” és/vagy „magas” kockázatok 
alapján egy vagy több biztonsági szintet 
határozhat meg a helyzettől és az ikt-
termékek, -eljárások, -rendszerek és -
szolgáltatások tervezett használatától 
függően.

Or. fr

Módosítás 467
Massimiliano Salini
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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) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer az alábbi 
kockázatalapú biztonsági szintek közül 
egy vagy több szintet határozhat meg a 
háttérnek és az ikt-termékek, -eljárások és 
-szolgáltatások rendeltetésszerű 
felhasználásának megfelelően:
„alapvető”, „jelentős” és/vagy „magas”.

Or. en

Módosítás 468
Dan Nica, Miroslav Poche

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) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer az „alapvető”, 
„jelentős” és/vagy „magas” biztonsági 
szintek közül egy vagy több szint 
tekintetében felelősségi kritériumokat 
határoz meg az e rendszer keretében 
kibocsátott ikt-termékek és -szolgáltatások 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer az „alapvető”, 

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

biztonsági követelményt határozhat meg a 
termék, eljárás vagy szolgáltatás működési 
háttere szerint meghatározott kockázatok 
és fenyegetések alapján.

Or. en

Módosítás 470
Pilar del Castillo Vera

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) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer egy vagy több 
biztonsági követelményt határozhat meg a 
termék, eljárás vagy szolgáltatás működési 
háttere szerint meghatározott kockázatok 
és fenyegetések alapján.

Or. en

Módosítás 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

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) 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, -szolgáltatások és 
eljárások vonatkozásában.

Or. en



PE621.098v01-00 48/131 AM\1152206HU.docx

HU

Indokolás

A hatály egyértelműsítése és a meglévő nemzetközi szabványokhoz való megfelelő igazítás 
biztosítása érdekében a rendelettervezetnek elő kell írnia, hogy a jövőbeli önkéntes tanúsítási 
keret a „termékekkel” és a „szolgáltatásokkal” együtt az „eljárásokra” is kiterjed.

Módosítás 472
Evžen Tošenovský

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

Or. en

Módosítás 473
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ENISA az érintett érdekelt
felekkel konzultálva meghatározza vagy 
kidolgozza az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerekben meghatározandó 
biztonsági szinteket.

Or. en

Módosítás 474
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
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46 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alkalmazható 
megfelelőségértékelési módszereket a 
47. cikkel összhangban és
kockázatelemzés alapján, az egyes európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
elemeiben kell részletesen meghatározni.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítványok kölcsönös elismerésével kapcsolatos bizalomhoz és a nemzeti tanúsítási 
rendszerek összehangolásához szükséges feltételek megteremtése érdekében a biztonsági 
szintek közös meghatározására van szükség, különösen az ezekhez a szintekhez kapcsolódó 
értékelési módszerek tekintetében.

Módosítás 475
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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;

b) a „jelentős” biztonsági szint egy 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszer keretében kibocsátott olyan 
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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;

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 szintet igazoló 
tanúsítványok.

Or. en

Módosítás 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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 biztonsági szintek 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, -eljárás és -szolgáltatás 
állítólagos vagy igazolt kiberbiztonsági 
jellemzőinek megfelelő megbízhatósági 
szintet tulajdonít; a biztonsági szintet eseti 
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alapon határozzák meg.

Or. en

Módosítás 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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” biztonsági 
szinteknek értelemszerűen a következő 
kritériumoknak kell megfelelniük

Or. en

Módosítás 478
Edouard Martin

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) Az alapvető, jelentős, illetve magas 
szintű biztonsági szinteknek 
értelemszerűen a következő 
kritériumoknak és értékelési módszereknek
kell megfelelniük:

Or. fr

Módosítás 479
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 480
Evžen Tošenovský

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

Or. en

Módosítás 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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;

törölve
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Or. en

Módosítás 482
Edouard Martin

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) 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; az alapvető biztonsági szintre 
vonatkozó tanúsítvány azt igazolja, hogy 
az alapvető és ismert kiberkockázatok 
biztosítottak. Az értékelési módszer az 
információ - és kommunikációs 
technológiai termék vagy szolgáltatás 
műszaki dokumentációjának 
megfelelőségértékelő szervezet által 
elvégzett műszaki felülvizsgálatán alapul;

Or. fr

Módosítás 483
Evžen Tošenovský

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, 

a) az „alapvető” biztonsági szint egy 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely korlátozott megbízhatóságot 
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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;

határoz meg;

Or. en

Módosítás 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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) az „alapvető” biztonsági szint 
tanúsítványa harmadik fél olyan értelmű 
értékelésének felel meg, hogy az ikt-
eljárások, -termékek vagy -szolgáltatások 
a kiberbiztonsági események alapvető 
kockázataival szemben védettek;

Or. en

Módosítás 485
Françoise Grossetête

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 

a) az „alapvető” biztonsági szint egy 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely – a megfelelő műszaki 
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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;

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; az értékelési módszernek az 
információ- és kommunikációs 
technológiai termék vagy szolgáltatás 
műszaki dokumentációjának 
megfelelőségértékelő szervezet által 
elvégzett műszaki felülvizsgálatán kell 
alapulnia;

Or. fr

Módosítás 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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”
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 [-
43.] cikkben az alapértelmezett és a 
beépített biztonság elve szerint 
meghatározott biztonsági 
kötelezettségeknek való megfeleléssel 
összhangban lévő állítólagos vagy igazolt 
kiberbiztonsági jellemzőinek megfelelő 
mértékű megbízhatóságot tulajdonít;

Or. en
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Módosítás 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Or. en

Indokolás

Egy jól működő tanúsítási keret megteremtéséhez fontos a meglévő és széles körben elfogadott 
szabványok figyelembe vétele a biztonsági szintek meghatározásakor. Ezek a meglévő 
szabványok lehetnek nemzetiek, nemzetköziek (ISO 27XXX) vagy multilaterálisak (SOG-IS, 
közös kritériumok).

Módosítás 488
Massimiliano Salini

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 -

a) az „alapvető” kockázati szint az ikt-
termékkel, -eljárással és -szolgáltatással 
kapcsolatos alacsony kockázatnak felel 
meg. Alacsony kockázati szint akkor áll 
fenn, ha egy ikt-termék, -eljárás és -
szolgáltatás elleni támadás nem 
veszélyezteti jelentős mértékben a 
hozzáférhetőséget, a hitelességet, a 
sértetlenséget és a titkosságot, illetve más 
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szolgáltatás állítólagos vagy igazolt 
kiberbiztonsági jellemzőinek korlátozott 
megbízhatóságot tulajdonít;

fontos célt, például a felhasználók vagy 
harmadik felek egészségét, a környezetet, 
a magánéletet, egyéb fontos jogi érdekeket 
vagy a kritikus infrastruktúrát és annak 
támogató rendszereit vagy termékeit.

Or. en

Módosítás 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

Or. en

Módosítás 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ez az értékelés magában foglalja az 
ikt-termék, -szolgáltatás vagy -folyamat 
műszaki dokumentációjának 
felülvizsgálatát;

Or. en
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Módosítás 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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;

törölve

Or. en

Módosítás 492
Edouard Martin

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” 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; a 
jelentős biztonsági szintre vonatkozó 
tanúsítvány azt igazolja, hogy a 
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kiberbiztonsági események ismert 
kockázatai biztosítottak, és hogy a termék, 
szolgáltatás vagy rendszer képes ellenállni 
a korlátozott erőforrású támadásoknak. 
Az értékelési módszer a termék vagy 
szolgáltatás biztonsági funkciói 
megfelelőségének megfelelőségértékelő 
szervezet általi ellenőrzésén alapul;

Or. fr

Módosítás 493
Evžen Tošenovský

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 „köztes” biztonsági szint egy 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely köztes megbízhatósági szintet 
határoz meg;

Or. en

Módosítás 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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 

b) a „jelentős” biztonsági szint 
tanúsítványa harmadik fél olyan értelmű 
értékelésének felel meg, hogy az ikt-
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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;

eljárások, -termékek vagy -szolgáltatások 
a kiberbiztonsági események jelentős 
kockázataival szemben védettek;

Or. en

Módosítás 495
Françoise Grossetête

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” 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; az 
értékelési módszernek a termék vagy 
szolgáltatás biztonsági funkciói 
megfelelőségének megfelelőségértékelő 
szervezet általi ellenőrzésén kell 
alapulnia.

Or. fr

Indokolás

A magas biztonsági szintre vonatkozó tanúsítványok esetében a termékeknek és rendszereknek 
bizonyítaniuk kell, hogy még a legkifinomultabb támadásoknak is ellenállnak. A 
tanúsítványhoz kapcsolódó értékelési módszernek tehát olyan hatékonysági teszteket kell 
magában foglalnia, amelyek biztosítják, hogy a termék ellen tud állni egy bizonyos szintű 
támadásnak.
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Módosítás 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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

Or. en

Indokolás

Egy jól működő tanúsítási keret megteremtéséhez fontos a meglévő és széles körben elfogadott 
szabványok figyelembe vétele a biztonsági szintek meghatározásakor. Ezek a meglévő 
szabványok lehetnek nemzetiek, nemzetköziek (ISO 27XXX) vagy multilaterálisak (SOG-IS, 
közös kritériumok).

Módosítás 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 

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

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;

Or. en

Módosítás 498
Massimiliano Salini

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” kockázati szint az ikt-
termékkel, -eljárással és -szolgáltatással 
kapcsolatos magasabb kockázatnak felel 
meg. Magasabb kockázati szint akkor áll 
fenn, ha egy ikt-terméket, -eljárást és -
szolgáltatást érő támadás veszélyezteti a 
hozzáférhetőséget, a hitelességet, a 
sértetlenséget és a titkosságot, illetve más 
fontos célt, például a felhasználók vagy 
harmadik felek egészségét, a környezetet, 
a magánéletet, egyéb fontos jogi érdekeket 
vagy a kritikus infrastruktúrát és annak 
támogató rendszereit vagy termékeit.

Or. en

Módosítás 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ez az értékelés magában foglalja a 
műszaki dokumentáció felülvizsgálatát és 
az alkalmazott biztonsági funkciók 
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tesztelését, a műszaki dokumentációban 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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 szintet igazoló 
tanúsítványok.

törölve

Or. en

Módosítás 501
Edouard Martin

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 

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 
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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 
szintet igazoló tanúsítványok.

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 
szintet igazoló tanúsítványok; a magas
biztonsági szintre vonatkozó tanúsítvány 
azt igazolja, hogy a kiberbiztonsági 
események ismert kockázatai biztosítottak, 
és hogy a termék, szolgáltatás vagy 
rendszer képes ellenállni a jelentős 
erőforrású, kifinomult támadásoknak. Az 
értékelési módszer a biztonsági funkciók 
magas szintű támadóval szembeni 
ellenállásának értékelésére szolgáló 
hatékonysági teszteken alapul;

Or. fr

Módosítás 502
Evžen Tošenovský

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 
szintet igazoló tanúsítványok.

c) a „magas” biztonsági szint egy 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely nagyobb mértékű 
megbízhatóságot határoz meg.

Or. en

Módosítás 503
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Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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 szintet igazoló 
tanúsítványok.

c) a „magas” biztonsági szint 
tanúsítványa harmadik fél olyan értelmű 
értékelésének felel meg, hogy az ikt-
eljárások, -termékek vagy -szolgáltatások 
a kiberbiztonsági események magas 
kockázataival szemben védettek;

Or. en

Módosítás 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
szintet igazoló tanúsítványok.

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 
szintet igazoló tanúsítványok. Az értékelés 
módszertanát legalább egy hatékonysági 
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vizsgálat határozza meg, amely értékeli a 
biztonsági funkciók legalább jelentős, de 
akár végtelen erőforrásokkal rendelkező 
támadókkal szembeni ellenálló 
képességét.

Or. en

Indokolás

Mivel a legmagasabb kockázati tényezőket a termék vagy szolgáltatás érzékenysége mellett a 
potenciális támadások intenzitása is meghatározza, az utóbbit figyelembe kell venni.

Módosítás 505
Françoise Grossetête

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 
szintet igazoló tanúsítványok.

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 
szintet igazoló tanúsítványok; az értékelési 
módszernek a biztonsági funkciók magas 
szintű támadóval szembeni ellenállásának 
értékelésére szolgáló hatékonysági 
teszteken kell alapulnia.

Or. fr

Módosítás 506
Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
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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 szintet igazoló 
tanúsítványok.

c) a „magas” kockázati szint az ikt-
termékkel, -eljárással és -szolgáltatással 
kapcsolatos magas kockázatnak felel meg. 
Magas kockázati szint akkor áll fenn, ha 
egy ikt-terméket, -eljárást és -szolgáltatást 
érő támadás veszélyezteti a titkosságot, az 
integritást, a rendelkezésre állást, a 
magánéletet vagy egyéb fontos célokat, és 
észszerűen feltételezhető, hogy veszélyt 
jelent a nemzeti szuverenitásra vagy a 
közbiztonságra.

Or. en

Módosítás 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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 
szintet igazoló tanúsítványok.

c) a „magas” biztonsági szint egy 
használatban lévő nemzeti vagy 
multilaterális szabványra alapuló európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében kibocsátott olyan tanúsítványra 
utal, amely – a megfelelő műszaki 
leírásokra, meglévő nemzeti és 
multilaterális, illetve nemzetközi
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 szintet igazoló 
tanúsítványok.
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Or. en

Indokolás

Egy jól működő tanúsítási keret megteremtéséhez fontos a meglévő és széles körben elfogadott 
szabványok figyelembe vétele a biztonsági szintek meghatározásakor. Ezek a meglévő 
szabványok lehetnek nemzetiek, nemzetköziek (ISO 27XXX) vagy multilaterálisak (SOG-IS, 
közös kritériumok).

Módosítás 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 
szintet igazoló tanúsítványok.

c) a „rendkívül biztonságos” 
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 mértékben 
biztonságos” biztonsági szintet igazoló 
tanúsítványok.

Or. en

Módosítás 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ez az értékelés magában foglalja a 
műszaki dokumentáció felülvizsgálatát, az 
alkalmazott biztonsági funkciók tesztelését 
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– a technikai dokumentációban foglalt 
követelményekkel összhangban –, 
valamint az ikt-eljárások, -termékek vagy 
-szolgáltatások legalább jelentős, de akár 
végtelen erőforrással rendelkező, képzett 
támadókkal szembeni ellenálló 
képességének értékelését, behatolási 
tesztelés útján.

Or. en

Módosítás 510
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság szükség esetén 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az 
55. cikk (2) bekezdésével összhangban, 
figyelembe véve az ENISA, az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport és az 
érdekelt felek konzultációs platformjai 
véleményét figyelembe véve, minden egyes 
biztonsági szinten részletes 
keretkövetelményeket meghatározva.

Or. en

Módosítás 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A különböző biztonsági szintek 
közötti megkülönböztetés módszertanát 
egy vizsgálat határozza meg, amely 
értékeli a biztonsági funkciók végtelen 
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erőforrásokkal rendelkező támadókkal 
szembeni ellenálló képességét.

Or. en

Módosítás 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk

A konkrét kockázat elemzése szerint a 
megfelelő megfelelőségértékelési 
módszert, többek között az önértékelést a 
768/2008/EK határozat 4. cikkében és 
II. mellékletében foglaltak szerint kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A kiberbiztonsági tanúsítással kapcsolatos rugalmas, pragmatikus és piacorientált 
megközelítés biztosítása érdekében engedélyezni kell széles körben elfogadott keretek és/vagy 
gyakorlatok használatát is.

Módosítás 513
Nadine Morano

Rendeletre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk

A megfelelő megfelelőségértékelési 
módszert kockázatelemzés alapján, a 
47. cikkel és a 768/2008/EK határozat 
4. cikkével és II. mellékletével 
összhangban kell meghatározni.
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Or. fr

Indokolás

Abban az esetben, ha az olyan megfelelőségértékelési módszerek használatát, mint az 
önértékelés, az érintett termék és annak használati körülményei figyelembevétele nélkül 
egyetlen szintre korlátozzuk, az hátrányosan érintené a kellő rugalmasságot, amelyet ezen a 
területen hasznos megőrizni.

Módosítás 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
46 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46b. cikk

Az ENISA az (1) és a (2) bekezdés sérelme 
nélkül felválthatja az alapvető biztonsági 
szintre vonatkozó követelményeket a 
2. cikkben meghatározott 
funkcióinformációs rendszer 
bevezetésével. Az említett 
funkcióinformációs rendszerre vonatkozó 
kritériumokat előzetesen, az érdekelt felek 
tanúsítási csoportjának részvételével kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslatban meghatározott biztonsági szintek tekintetében be kell 
vezetni a műszaki jellemzőkre vonatkozó információs rendszert a fogyasztói termékek alapvető 
biztonsági szintjeinek lehetséges alternatívájaként.

Módosítás 515
Martina Werner

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) a tanúsítás tárgya és hatálya, 
ideértve az érintett ikt-termékek és -
szolgáltatások típusát vagy kategóriáit;

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

Or. en

Módosítás 516
Pilar del Castillo Vera

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 tanúsítás tárgya és hatálya, 
ideértve az érintett ikt-termékek, -eljárások
és -szolgáltatások típusát vagy kategóriáit;

Or. en

Módosítás 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a megfelelőségértékelő és ellenőrző 
szervek;

Or. en

Módosítás 518
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon kiberbiztonsági 
követelmények részletes leírása, amelyek 

b) azon kiberbiztonsági 
követelmények részletes leírása, amelyek 
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alapján az adott ikt-termékeket és -
szolgáltatásokat értékelik, például az uniós 
vagy nemzetközi szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozással;

alapján az adott ikt-termékeket és -
szolgáltatásokat értékelik, például az uniós 
vagy nemzetközi szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozással;
olyan módon definiált tanúsítási 
követelmények, hogy a tanúsítás 
beépíthető vagy a gyártó rendszeres 
kiberbiztonsági eljárásain alapul az ikt-
termék vagy -szolgáltatás tervezése, 
fejlesztése és életciklusa során;

Or. en

Módosítás 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

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 
vagy nemzetközi szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozással;

b) azon kiberbiztonsági 
követelmények részletes leírása, amelyek 
alapján az adott ikt-termékeket és -
szolgáltatásokat értékelik, például az uniós 
és/vagy nemzetközi szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozással. 
Figyelembe kell venni a meglévő 
nemzetközi szabványokat;

Or. en

Módosítás 520
Olle Ludvigsson

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 leírása, amelyek 
alapján az adott ikt-termékeket és -
szolgáltatásokat értékelik, szabványokra 
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vagy nemzetközi szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozással;

vagy műszaki előírásokra való 
hivatkozással, az 1025/2012/EU rendelet 
2. cikkének 1. pontjával összhangban;

Or. en

Módosítás 521
Martina Werner

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 
vagy nemzetközi szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozással;

b) azon kiberbiztonsági 
követelmények részletes leírása, amelyek 
alapján az adott ikt-termékeket, -
eljárásokat és -szolgáltatásokat értékelik, 
például az uniós vagy nemzetközi 
szabványokra vagy műszaki előírásokra 
való hivatkozással;

Or. en

Módosítás 522
Csaba Molnár

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
vagy nemzetközi szabványokra vagy 
műszaki előírásokra való hivatkozással;

b) azon kiberbiztonsági 
követelmények részletes leírása, amelyek 
alapján az adott ikt-termékeket és -
szolgáltatásokat értékelik, például az 
európai vagy nemzetközi szabványokra 
vagy műszaki előírásokra való 
hivatkozással;

Or. en

Módosítás 523
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Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. c) adott esetben a „beépített biztonság” 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben egy vagy több 
biztonsági szint;

c) tanúsított ikt-termék vagy -
szolgáltatás megsértése esetén a 
megfelelőségértékelő szervezet 
felelősségének egy vagy több biztonsági 
szintje;

Or. en

Módosítás 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben egy vagy több 
biztonsági szint;

c) adott esetben egy vagy több 
biztonsági szint, figyelembe véve többek 
között egy kockázatalapú megközelítést;

Or. en
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Módosítás 526
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) konkrét értékelési kritériumok és 
módszerek, ideértve az értékelés típusait is, 
amelyeket a 45. cikkben említett konkrét 
célkitűzések elérésének bizonyítása 
érdekében alkalmaznak;

d) konkrét értékelési kritériumok és 
módszerek, ideértve az értékelés típusait is, 
amelyeket a 45. cikkben említett konkrét 
célkitűzések elérésének bizonyítása 
érdekében alkalmaznak, az 
1025/2012/EU rendelet 2. cikkének 
1. pontjával összhangban szabványokra 
vagy műszaki előírásokra hivatkozva;

Or. en

Módosítás 527
Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) konkrét értékelési kritériumok és 
módszerek, ideértve az értékelés típusait 
is, amelyeket a 45. cikkben említett 
konkrét célkitűzések elérésének 
bizonyítása érdekében alkalmaznak;

d) a megfelelőségértékelés típusai,
konkrét értékelési kritériumok és 
módszerek a 768/2008/EK határozat 
4. cikkében II. mellékletében foglaltaknak 
megfelelően, amelyeket a 45. cikkben 
említett konkrét célkitűzések elérésének 
bizonyítása érdekében alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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f) amennyiben a rendszer jelölésekről 
vagy címkékről rendelkezik, e jelölések 
vagy címkék használati feltételei;

f) amennyiben a rendszer műszaki 
jellemzőkre vonatkozó információs 
rendszerekről rendelkezik, e műszaki 
jellemzőkre vonatkozó információs 
rendszerek használati feltételei;

Or. en

Módosítás 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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;

Or. en

Módosítás 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a tanúsítás megadására és 
fenntartására, valamint hatályának 
kiterjesztésére és csökkentésére vonatkozó 
feltételek;

Or. en
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Módosítás 531
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 532
Massimiliano Salini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a tanúsítás kibocsátását követően 
esetlegesen felmerülő sebezhetőségek 
kezelését célzó szabályok, a szolgáltatókat 
és a felhasználókat is bevonó dinamikus 
és folyamatos szervezési folyamat 
létrehozásával;

Or. en

Módosítás 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) olyan szabályok, amelyek előírják, 
hogy az ikt-termékek és -szolgáltatások 
terén a nyilvánosan nem ismert 
sebezhetőségeket hogyan és mikor kell a 
megfelelő hatóságok által az érintett 
kereskedők és gyártók számára 
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bejelenteni, koordinált sebezhetőségi 
nyilvánosságra hozatali eljárást 
alkalmazva;

Or. en

Módosítás 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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 a nyilvánosan nem ismert 
sebezhetőségeknek a megfelelő hatóságok 
által az érintett kereskedők és gyártók 
számára történő gyors jelentésére 
vonatkozó szabályok, koordinált 
sebezhetőségi nyilvánosságra hozatali 
eljárást alkalmazva;

Or. en

Indokolás

Ezeknek az állami kötődésű hatóságoknak (például a nemzeti CERT-eknek) adott esetben 
valamennyi ikt-termék és -szolgáltatás sebezhetőségére vonatkozó információkat meg kell 
osztania az érintett értékesítőkkel és gyártókkal. Ezt a feladatot az ISO/IEC 2914:2014 és az 
ISO/IEC 30111 nemzetközi szabványokban meghatározott iránymutatásokkal és ajánlásokkal 
összhangban kell végrehajtani. A „megtaláló” állami hatóságok rendkívül eltérő kockázati 
profilokkal, ösztönzőkkel, kötelezettségekkel és hatáskörökkel rendelkeznek az érintett 
értékesítőkkel és gyártókkal szemben, az egyéni biztonsági kutatókhoz viszonyítva.

Módosítás 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az azonos típusú vagy kategóriájú l) adott esetben a 49. cikk vagy 
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ikt-termékekre és -szolgáltatásokra 
kiterjedő nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek azonosítása;

ágazati kezdeményezések alapján az 
azonos típusú vagy kategóriájú ikt-
termékekre, -eljárásokra és -
szolgáltatásokra kiterjedő nemzeti 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
azonosítása;

Or. en

Módosítás 536
Pilar del Castillo Vera

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, 
biztonsági követelmények és értékelési 
kritériumok és módszerek azonosítása;

Or. en

Módosítás 537
Pilar del Castillo Vera

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, -eljárásokra és -
szolgáltatásokra kiterjedő nemzeti és 
nemzetközi kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek vagy ágazati kezdeményezések
azonosítása;

Or. en
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Módosítás 538
Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) ma) adott esetben a tanúsítvány 
érvényességi időszaka.

Or. en

Módosítás 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) arra vonatkozó szabályok, hogy 
miként és mikor kötelesek tájékoztatni 
egymást, valamint az érintett értékesítőket 
és gyártókat a tagállamok, amikor 
nyilvánosan nem ismert sebezhetőségről 
szereznek tudomást olyan ikt-termékekben 
vagy -szolgáltatásokban, amelyek 
tanúsítása e tanúsítási rendszer keretében 
történik.

Or. en

Módosítás 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) arra vonatkozó szabályok, hogy 
miként és mikor kötelesek tájékoztatni 
egymást a tagállamok, amikor 
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nyilvánosan nem ismert sebezhetőségről 
szereznek tudomást olyan ikt-termékekben 
vagy -szolgáltatásokban, amelyek 
tanúsítása e tanúsítási rendszer keretében 
történik.

Or. en

Módosítás 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) a 768/2008/EU határozat 4. cikke 
és II. melléklete szerinti 
megfelelőségértékelés, értékelési 
kritériumok és módszerek.

Or. en

Módosítás 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) további iránymutatás a 
kiberbiztonsággal kapcsolatos bevált
gyakorlatról, valamint a tanúsítás ellenére 
fennmaradó kiberfenyegetésre vonatkozó 
információk.

Or. en

Indokolás

Nincs tökéletesen biztonságos ikt-termék vagy -szolgáltatás. A fogyasztók vagy más 
szervezetek panaszainak elkerülése érdekében a tanúsítási rendszereknek hangsúlyozniuk kell 
az éberség, valamint a megfelelő kibergyakorlat folyamatos szükségességét.
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Módosítás 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érdekelt felek tanúsítási 
csoportja vagy az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoport saját rendszerük 
tekintetében az ENISA megfelelően 
indokolt kérését követően jóvá kell, hogy 
hagyják az (1b) bekezdésben említett 
nemzetközi vagy uniós szabványokhoz 
javasolt kiegészítéseket, eltéréseket, illetve 
azok elvetését, a javasolt rendszernek a 
44. cikk (3) bekezdése értelmében a 
Bizottsághoz történő továbbítását legalább 
két héttel megelőzően.

Or. en

Indokolás

A globális és az európai piacokon fejlesztett, forgalmazott vagy használt ikt-termékek 
nagymértékben a meglévő és széles körben elfogadott szabványokon alapulnak. Az ilyen 
szabványoktól való eltérést vagy ezek elvetését megfelelően indokolni kell.

Módosítás 544
Massimiliano Salini

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) Egy adott uniós jogi aktus 
javasolhatja az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer keretében történő 
tanúsítást.
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Or. en

Módosítás 545
Massimiliano Salini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokon a területeken, amelyeken 
nincsenek harmonizált uniós jogszabályok, 
a tagállamok rendelkezhetnek úgy
jogszabályaikban, hogy az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
bizonyos jogi követelményeknek való 
megfelelés vélelmezésére is használható.

(4) Azokon a területeken, amelyeken 
nincsenek harmonizált uniós jogszabályok, 
a tagállamok ösztönözhetik úgy 
jogszabályaikban az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
használatát.

Or. en

Módosítás 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tanúsítási rendszereket 
különösen az e rendelet I. mellékletében 
említett termékcsoportok tekintetében
lehet létrehozni.

Or. en

Módosítás 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
47 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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47a. cikk

Az e rendelet alapján létrehozott 
rendszerek nem követelik meg a 
változtatásokról, a tanúsítások 
módosításáról vagy az újratanúsításról 
szóló értesítést, kivéve, ha ezek a 
változtatások jelentős mértékben 
hátrányosan befolyásolják az ikt-
termékek, -szolgáltatások és -eljárások, 
valamint az elektronikai fogyasztási 
cikkek biztonságát.

Or. en

Indokolás

A termékeket nem kell újratanúsítani szoftver-javítócsomagok/-frissítések esetén vagy a 
termék funkcióinak megváltozásakor, amennyiben ezek a lépések nem befolyásolják jelentősen 
hátrányos mértékben az eszköz biztonságát. Ennek említése kritikus a vállalkozások 
szempontjából, mivel a hátrányos újratanúsítás egy szoftverfrissítés tényleges 
„élettartamánál” hosszabb időt is igénybe vehet, ez pedig végső soron hátrányosan érintheti 
a végfelhasználók és az üzemeltetők arra való képességét, hogy fokozzák kiberbiztonsági 
képességeiket.

Módosítás 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 44. cikk alapján elfogadott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében tanúsított ikt-termékekről és -
szolgáltatásokról vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek az e rendszer által támasztott 
követelményeinek.

(1) A 44. cikk alapján elfogadott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében tanúsított ikt-termékekről, -
szolgáltatásokról és -eljárásokról
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az e 
rendszer által támasztott 
követelményeinek.

Or. en

Módosítás 549
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Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 44. cikk alapján elfogadott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében tanúsított ikt-termékekről és -
szolgáltatásokról vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek az e rendszer által támasztott 
követelményeinek.

(1) A 44. cikk alapján elfogadott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
keretében tanúsított ikt-termékekről, -
eljárásokról és -szolgáltatásokról 
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az e 
rendszer által támasztott 
követelményeinek.

Or. en

Módosítás 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az uniós jog másként 
nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes.

(2) A tanúsítás kötelező legalább az 
alábbiak esetében:

a) az (EU) 2016/1148 irányelvben 
meghatározott alapvető szolgáltatások 
üzemeltetői által alkalmazott ikt-termékek, 
-eljárások, -szolgáltatások és -rendszerek;

b) gyermekeknek és háztartási 
használatra szánt ikt-termékek, -eljárások, 
-szolgáltatások és -rendszerek;

c) orvosi alkalmazásra szánt ikt-
termékek, -eljárások, -szolgáltatások és -
rendszerek;

d) biztonsági célra szánt ikt-
termékek, -eljárások, -szolgáltatások;

e) önvezető járművek.

A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
és az ENISA-val együttműködve 
felülvizsgálja az (1) bekezdésben 
meghatározott termékek kategóriáit.
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Amennyiben az uniós jog másként nem 
rendelkezik, a tanúsítás minden egyéb 
termék esetében kötelező.

Or. en

Módosítás 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az uniós jog másként 
nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes.

(2) Amennyiben az uniós jog másként 
nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes a 
45. cikk (1) bekezdésének a), illetve 
b) pontja szerinti ikt-termékek, -
szolgáltatások és -eljárások esetében, 
valamint kötelező a 45. cikk 
(1) bekezdésének c) pontja szerinti ikt-
termékek, -szolgáltatások és -eljárások 
esetében, kivéve ha az uniós jog vagy az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási csoport 
eltérően rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Az önkéntes és a kötelező tanúsítási rendszer között megkülönböztetést kell tenni, mivel a 
biztonsági célkitűzések az e rendelet szerinti ikt-termékek és -folyamatok két kategóriája 
között eltérőek. Kormányzati infrastruktúra és információk védelme esetében a tanúsítás 
kötelező, mivel segíthet a tagállamok nagyobb mértékű informatikai ellenálló képességének 
megvalósításában. Ráadásul ez a megközelítés előmozdítja a tagállami kötelezettségek 
nagyobb mértékű harmonizálását az (EU) 2016/1148 irányelvben foglaltak szerint.

Módosítás 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Amennyiben az uniós jog másként 
nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes.

(2) A „köztes” és „magas” biztonsági 
szint esetében a tanúsítás kötelező. 
Amennyiben az uniós jog másként nem 
rendelkezik, az „alapvető” és a „jelentős” 
biztonsági szint esetében a tanúsítás 
önkéntes, ám a gyártó köteles a minimális 
biztonsági normáknak eleget tenni.

Or. en

Módosítás 553
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az uniós jog másként 
nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes.

(2) A tanúsítás szigorúan önkéntes, és 
nem sérti az önkéntes 
önértékelést/önkéntes megfelelőségi 
nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 554
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az uniós jog másként 
nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes.

(2) A tanúsítás kötelező.

Or. en

Módosítás 555
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az uniós jog másként 
nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes.

(2) Amennyiben a nemzeti jog másként 
nem rendelkezik, a tanúsítás önkéntes.

Or. en

Módosítás 556
Martina Werner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az „alapvető” biztonsági szint 
esetében lehetőséget kell biztosítani 
megfelelőségi önértékelés elvégzésére az 
ikt-termékek, -eljárások és -szolgáltatások 
gyártói vagy szolgáltatói kizárólagos 
felelőssége mellett, a 768/2008/EK 
határozat 4. cikkében és II. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 557
Edouard Martin

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 alapvető vagy 
jelentős szintű európai kiberbiztonsági 
tanúsítványt az 51. cikkben említett 
megfelelőségértékelő szervezetek adják ki 
a 44. cikk alapján elfogadott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerben 
foglalt kritériumok alapján.

Or. fr
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Módosítás 558
Martina Werner

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 tanúsítványt vagy 
önértékelés útján állítják ki, vagy az 
51. cikkben említett megfelelőségértékelő 
szervezetek adják ki a 44. cikk alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerben foglalt kritériumok 
alapján.

Or. en

Módosítás 559
Edouard Martin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A magas szintű európai 
kiberbiztonsági tanúsítványt az 
50. cikkben említett nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságok adják ki a 
44. cikk alapján elfogadott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerben 
foglalt kritériumok alapján.

Or. fr

Módosítás 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 és csak
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 az 51. cikk (1) bekezdése szerinti 
megfelelőségértékelő szervezetként 
akkreditált testület. 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.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsítés.

Módosítás 561
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

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 a 46. cikk 
c) pontjában meghatározott magas 
biztonsági szint esetén – egy adott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszernek elő 
kell írnia, hogy e rendszer keretében csak 
illetékes közjogi szerv adhat ki európai 
kiberbiztonsági tanúsítványt a valamely 
független és bejelentett 
megfelelőségértékelő szervezet által 
elvégzett értékelést követően. Ez a közjogi 
szerv a következők egyike:

Or. fr
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Módosítás 562
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

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 és csak
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 az 51. cikk (1) bekezdése szerinti 
megfelelőségértékelő szervezetként 
akkreditált testület.

Or. en

Módosítás 563
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 50. cikk (1) bekezdésében 
említett nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóság;

törölve

Or. en

Módosítás 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) az 50. cikk (1) bekezdésében 
említett nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóság;

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás a 48. cikk (1) bekezdésének módosításával való jogi következetesség érdekében 
szükséges.

Módosítás 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 51. cikk (1) bekezdése szerinti 
megfelelőségértékelő szervezetként 
akkreditált testület, vagy

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás a 48. cikk (1) bekezdésének módosításával való jogi következetesség érdekében 
szükséges.

Módosítás 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely érintett tagállam 
törvényei, jogszabályai vagy más hivatalos 
közigazgatási eljárásai alapján létrehozott 
testület, amely megfelel az 
ISO/IEC 17065:2012 szabvány termékek, 
eljárások és szolgáltatások tanúsítását 

törölve
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végző szervezetekre vonatkozó 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 48. cikk (1) bekezdésének módosításával való jogi következetesség érdekében 
szükséges.

Módosítás 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

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, -
szolgáltatásaikat vagy -eljárásaikat
tanúsításra benyújtó természetes vagy jogi 
személyek az 51. cikkben említett 
megfelelőségértékelő szervezet 
rendelkezésére bocsátják a tanúsítási 
eljárás lefolytatásához szükséges 
valamennyi információt. A benyújtásra az 
51. cikkben említett bármely 
megfelelőségértékelő szervezetnél sor 
kerülhet.

Or. en

Indokolás

Az uniós kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek elismerésének és/vagy megfelelőségének 
széttagolódását elkerülendő e cikkben hangsúlyozni kell, hogy a benyújtásra az uniós 
tagállamok által akkreditált bármely megfelelőségértékelő szervezetnél sor kerülhet.

Módosítás 568
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 5 bekezdés
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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, -eljárásaikat
vagy -szolgáltatásaikat tanúsításra benyújtó 
természetes vagy jogi személyek az 
51. cikkben említett megfelelőségértékelő 
szervezet rendelkezésére bocsátják a 
tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges 
valamennyi információt.

Or. en

Módosítás 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

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, -eljárásaikat
vagy -szolgáltatásaikat tanúsításra benyújtó 
természetes vagy jogi személyek az 
51. cikkben említett megfelelőségértékelő 
szervezet rendelkezésére bocsátják a 
tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges 
valamennyi információt.

Or. en

Módosítás 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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 legalább
hároméves időtartamra szólnak. A 
tanúsítványok ezt követően azonos 
feltételek mellett megújíthatók, és 
ingyenesen meghosszabbíthatók további 
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időtartamra, amennyiben a tanúsítvány 
jogosultja igazolja, hogy a megfelelő 
követelmények továbbra is teljesülnek.
Ilyen igazolást az adott időszak lejárta 
előtt leghamarabb hat hónappal és 
legkésőbb 15 nappal lehet benyújtani. A 
tanúsítványok meghosszabbítására a 
tanúsított termék teljes élettartama alatt 
sor kerülhet.

Or. en

Indokolás

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Módosítás 571
Massimiliano Salini

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 az egyes tanúsítási 
rendszerekben meghatározott időtartamra 
szólnak, nagymértékben a szervezetek 
azon eljárásaira és képességeire 
vonatkoznak, amelyekkel azok 
felkészülnek a támadásra való reagálásra,
és azonos feltételek mellett megújíthatók, 
feltéve, hogy a megfelelő követelmények 
továbbra is teljesülnek.

Or. en

Módosítás 572
Pilar del Castillo Vera
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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 legfeljebb 
hároméves, a tanúsítási rendszer által 
meghatározott időtartamra szólnak, és 
azonos feltételek mellett megújíthatók, 
feltéve, hogy a megfelelő követelmények 
továbbra is teljesülnek.

Or. en

Módosítás 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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 legfeljebb az egyes 
rendszerekre vonatkozó eseti alap által 
meghatározott időtartamra szólnak, és 
megújíthatók, feltéve, hogy a megfelelő 
követelmények továbbra is teljesülnek.

Or. en

Módosítás 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e cikk alapján kiadott európai 
kiberbiztonsági tanúsítványokat 
valamennyi tagállamban el kell ismerni.

(7) Az e cikk alapján kiadott európai 
kiberbiztonsági tanúsítványokat 
valamennyi tagállamban el kell ismerni
annak igazolásaként, hogy az adott 
tanúsítvánnyal érintett ikt-termékek és -
eljárások, valamint elektronikai 
fogyasztási cikkel helyi kiberbiztonsági 
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követelményei teljesülnek, figyelembe 
véve a 46. cikkben említett konkrét 
biztonsági szintet, továbbá nem lehet 
megkülönböztetést tenni a tanúsítványok 
között akár a származási tagállam, akár az 
51. cikkben említett, kibocsátó 
megfelelőségértékelő szervezet alapján.

Or. en

Indokolás

Az uniós kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek elismerésének és/vagy megfelelőségének 
széttagolódását elkerülendő e cikkben hangsúlyozni kell, hogy a tanúsítvány kibocsátási helye 
nem szolgálhat megkülönböztetés alapjául.

Módosítás 575
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e cikk alapján kiadott európai 
kiberbiztonsági tanúsítványokat 
valamennyi tagállamban el kell ismerni.

(7) Az e cikk alapján kiadott európai 
kiberbiztonsági tanúsítványokat 
valamennyi tagállamban el kell ismerni. A 
magas biztonsági szint esetében a 
tanúsítványok kölcsönös elismerése csak 
akkor lehetséges, ha azokat a 48. cikk 
(4) bekezdésének a) pontjában 
meghatározottak szerinti közjogi szerv 
adta ki.

Or. fr

Módosítás 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(7a) A tanúsítvány iránti kérelmet a 
kibocsátás napjától számított 12 hónapon 
belül le kell zárni, és ennek hiányában a 
megfelelőségértékelő szervezet elveszíti 
akkreditációját.

Or. en

Indokolás

A megfelelőségértékelő szervezetek idejében fel kell dolgozniuk a tanúsítás iránti kérelmeket.

Módosítás 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48a. cikk

Alapvető informatikai biztonsági 
követelmények

(1) Az Ügynökség [két évvel e rendelet 
hatálybalépésének időpontja után]-ig 
javaslatot tesz a Bizottságnak az alábbiak 
szerinti egyértelmű és kötelező alapvető 
információbiztonsági követelményekre az 
EU-ban értékesített vagy onnan kivitt 
valamennyi informatikai termék 
vonatkozásában:

a) a gyártó írásbeli igazolást ad arról, 
hogy az eszköz nem tartalmaz semmilyen 
olyan hardver-, szoftver- vagy firmware-
elemet, amely ismert biztonsági 
sebezhetőséget rejt magában;

b) az eszköz olyan szoftver- vagy 
firmware-összetevőket használ, amelyeket 
az eladó megfelelően hitelesített és 
megbízható módon frissíteni tud;

c) a készülék dokumentált távoli 
hozzáférési képességeit, amelyek 
legkésőbb a telepítés során biztosítva 
vannak a jogosulatlan hozzáféréssel 
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szemben; nincs alapértelmezett, fixen 
kódolt szabványos jelszó az összes 
eszközhöz; dokumentált lehetőség a 
frissítésekre, amely világosan jelzi a 
felelősséget arra az esetre vonatkozóan, 
ha a felhasználó nem frissíti az eszközt;

d) az internethez kapcsolódó 
eszközök, szoftverek vagy firmware-
elemek gyártója köteles tájékoztatni az 
illetékes hatóságot minden ismert 
biztonsági sebezhetőségről;

e) az internethez kapcsolódó 
eszközök, szoftverek vagy firmware-
elemek gyártója köteles megjavítani a 
megállapított új biztonsági 
sebezhetőségeket;

f) az internethez kapcsolódó 
eszközök, szoftverek vagy firmware-
elemek gyártója köteles tájékoztatást adni 
arról, hogy az eszköz miként kapja a 
frissítéseket, a biztonsági támogatás 
megszűnésének tervezett időpontjáról, és 
értesítést kell küldenie a biztonsági 
támogatás megszűnéséről;

g) a gyártó köteles a támogatás 
végének időpontját követően kiadni a 
forráskódot és a dokumentációt.

(2) Az Ügynökség kétévente 
felülvizsgálja és szükség esetén módosítja 
az (1) bekezdésben említett 
követelményeket, és a módosításokat 
javaslatként benyújtja a Bizottságnak.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján határozhat arról, hogy az 
(1) és (2) bekezdés alapján javasolt vagy 
módosított követelmények általános 
érvényűvé váljanak az EU-ban. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 55. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság gondoskodik azon 
követelmények megfelelő 
nyilvánosságáról, amelyek esetében a 
(3) bekezdés szerint úgy határozott, hogy 
általánosan érvényesek.
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(5) Az Ügynökség valamennyi javasolt 
követelményt, valamint azok módosításait 
egy nyilvántartásban foglalja össze, és 
megfelelő módon nyilvánosan elérhetővé 
teszi azokat.

(6) Bár a gyártó felel egy ikt-termék 
vagy -szolgáltatás termékmegfelelőségéért, 
az importőrnek kell gondoskodnia arról, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
megfeleljen az alkalmazandó 
követelményeknek, és ne jelentsen 
kockázatot az európai közönség számára. 
Az importőrnek ellenőriznie kell, hogy az 
Unión kívüli gyártó megtette-e a 
szükséges lépéseket, és hogy a termék 
vagy szolgáltatás megfelel-e az 
(1) bekezdés rendelkezéseinek. Az ikt-
termékek vagy szolgáltatások 
forgalmazóinak alapvető ismeretekkel kell 
rendelkezniük a jogi követelményekről és 
a kísérő dokumentációról. A 
forgalmazóknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy azonosítsák az egyértelműen 
nem megfelelő termékeket, valamint arra, 
hogy bizonyítsák a nemzeti hatóságoknak, 
hogy kellő gondossággal jártak el, a 
gyártó vagy az importőr pedig 
megerősítette, hogy megtették a szükséges 
intézkedéseket. Emellett a forgalmazónak 
képesnek kell lennie arra, hogy támogassa 
a nemzeti hatóságokat a szükséges 
dokumentáció megszerzésére irányuló 
erőfeszítéseikben.

(7) A rendszer által meghatározott 
esetekben, a termék jellege, életciklusa 
vagy költsége alapján és a teljes tanúsítási 
eljárás alternatívájaként a kötelező 
alapvető informatikai biztonsági 
követelményeknek való megfelelés 
önkéntes megfelelőségi nyilatkozattal 
biztosítható a megfelelőségértékelésre 
alkalmazandó eljárás betartásával.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy rugalmas informatikai környezetet érjen el a számítógépes bűnözés elleni 
védelem és az informatikai felhasználók alapvető jogainak védelme érdekében. Ezért ebben a 
rendeletben meg kell határozni a magas szintű informatikai biztonsági célkitűzéseket az Unió 
kötelező informatikai biztonsági bázisa számára. Amennyiben egy termék jellege, életciklusa 
vagy költsége a tanúsítási folyamatot ellehetetleníti, az önkéntes tanúsítás gyors lehetőséget 
kínálhat a piacra lépéshez, valamint biztosítékul szolgálhat a hatóságok és a fogyasztók 
számára.

Módosítás 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
48 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48a. cikk

A nemzetközi kölcsönös elismerési 
rendszerekkel való összeegyeztethetőség

(1) Az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerre irányuló javaslat 
előkészítési szakaszában az ENISA és 
adott esetben az érdekelt felek tanúsítási 
csoportja vagy az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoport értékeli a meglévő 
nemzetközi kölcsönös elismerési 
megállapodások és tanúsítványok 
relevanciáját.

(2) Ez kiterjed annak értékelésére, 
hogy a javasolt rendszer hatálya alá 
tartozó nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerekre vonatkozik e nemzetközi 
kölcsönös elismerési megállapodás.

(3) Amennyiben megállapítják, hogy 
léteznek ilyen nemzetközi kölcsönös 
elismerési megállapodások és 
tanúsítványok, az ENISA a következőkön 
keresztül igyekszik biztosítani az 
összeegyeztethetőséget:

a) ugyanazokra a szabványokra 
alapozza a tanúsítványt;;
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b) összehangolja az alkalmazási kört, 
a biztonsági célkitűzéseket, az értékelési 
módszertant és a biztonsági szintet;

c) párbeszédet kezdeményez a 
megfelelő kormányzati szervvel az a) és a 
b) pont célkitűzését illetően.

Or. en

Indokolás

A rendelet arra törekszik, hogy racionalizálja a meglévő tanúsítási rendszereket, és biztosítsa 
azok széles körű alkalmazhatóságát az Unióban. E célnak megfelelően a tanúsítási keret 
gondoskodik arról, hogy a nemzetközi kölcsönös elismerési megállapodásokat nem váltsa fel, 
és olyan tanúsítványokat dolgozzon ki, amelyek vagy ugyanolyan alapon nyugszanak, vagy 
pedig tágabb ökoszisztémát biztosítanak az európai érzékenységek szélesebb körű 
elismeréséhez és terjesztéséhez.

Módosítás 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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 a 
nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek és az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer hatálya alá tartozó ikt-
termékekre, -eljárásokra 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, -
eljárásokra és -szolgáltatásokra vonatkozó 
idevágó eljárások azonban továbbra is 
fennmaradnak. A kisebb frissítéseket 
eredményező karbantartási eljárások nem 
érvénytelenítik a tanúsítványt.

Or. en
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Módosítás 580
Pilar del Castillo Vera

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 a 
nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek és az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer hatálya alá tartozó ikt-
termékekre, -eljárásokra 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, -
eljárásokra és -szolgáltatásokra vonatkozó 
idevágó eljárások azonban továbbra is 
fennmaradnak.

Or. en

Módosítás 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

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 

(1) A (3) bekezdés sérelme nélkül a 
nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek és az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszer hatálya alá tartozó ikt-
termékekre, -szolgáltatásokra és -
folyamatokra vonatkozó idevágó eljárások 
a 44. cikk (4) bekezdése alapján elfogadott 
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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.

felhatalmazáson alapuló 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.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a társjogalkotók gyakorolhassák ellenőrzési jogkörüket, a Bizottság 
számára jogot kell biztosítani felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közzétételére.

Módosítás 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A (3) bekezdés sérelme nélkül az 
alkalmazandó jogszabályokban, 
szabályokban és szabályzatokban 
található olyan hivatkozásokat vagy az 
olyan iránymutatást, amely az 
(1) bekezdés szerint joghatással a 
továbbiakban nem rendelkező nemzeti 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerre 
vonatkozik, úgy kell tekinteni, hogy 
ehelyett értelemszerűen az alkalmazandó 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerre vonatkozik.

Or. en

Módosítás 583
Pilar del Castillo Vera
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Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a valamely hatályos 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
hatálya alá tartozó ikt-termékekre és -
szolgáltatásokra vonatkozóan nem 
vezethetnek be új nemzeti kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszereket.

(2) A tagállamok a valamely hatályos 
európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszer 
hatálya alá tartozó ikt-termékekre, -
eljárásokra és -szolgáltatásokra 
vonatkozóan nem vezethetnek be új 
nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszereket.

Or. en

Módosítás 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk

Az ENISA bármely természetes vagy jogi 
személy kérésére meghatározza, hogy e 
cikk alkalmazásában egy adott nemzeti 
kiberbiztonsági rendszerre európai 
kiberbiztonsági rendszer vonatkozik-e. Az 
ENISA a határozatát a kérelem 
kézhezvételét követően négy héten belül 
meghozza és közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Ez az eljárás további egyértelműséget biztosít az érdekelt felek és a tanúsítványok kérelmezői 
számára.

Módosítás 585
Olle Ludvigsson

Rendeletre irányuló javaslat
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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 –
szerkezetét, a finanszírozási határozatokat, 
jogi felépítését és a döntéshozatalt illetően 
– függetlennek kell lennie az általa 
felügyelt szervezetektől. A nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóság nem lehet 
tanúsító szerv vagy a tanúsítvány 
kibocsátója.

Or. en

Módosítás 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 –
szerkezetét, a finanszírozási határozatokat, 
jogi felépítését és a döntéshozatalt illetően 
– függetlennek kell lennie az általa 
felügyelt szervezetektől. A nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóság nem lehet 
tanúsító szerv vagy a tanúsítvány 
kibocsátója.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a függetlenség biztosítása érdekében.

Módosítás 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – -a pont (új)



PE621.098v01-00 108/131 AM\1152206HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) valamennyi tagállamban 
összehangolt módon piaci ellenőrzéseket 
szerveznek a tanúsított és a nem tanúsított 
termékek esetében, hogy elkerülhető 
legyen az ellenőrzések megkettőzése, és 
hogy maximalizálható legyen a piac 
ellenőrzése, az előző évben tanúsított
termékek legalább 30%-a esetében, 
továbbá hogy a tanúsítvány birtokosát 
arra kötelezzék, hogy a (6) bekezdés 
e) pontjával összhangban visszahívják a 
piacról a nem megfelelő termékeket. A 
termékek megfelelőségi ellenőrzés hatálya 
alá tartozó 30%-ának azonosítása során a 
nemzeti tanúsító hatóságok kiemelten 
kezelik a fogyasztók és különösen a 
gyermekek számára magas kockázatú 
termékeket, az új technológiákat 
tartalmazó és/vagy a magas eladási árú 
termékeket;

Or. en

Módosítás 588
Peter Kouroumbashev

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, valamint 
felügyelik a megfelelést az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport által az 
53. cikk (3) bekezdésének da) pontja 
szerint elfogadott szabályokkal 
összhangban;

Or. en
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Módosítás 589
Răzvan Popa

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, valamint 
ellenőrzik, 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;

Or. ro

Módosítás 590
András Gyürk

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;

törölve

Or. en

Módosítás 591
Peter Kouroumbashev

Rendeletre irányuló javaslat
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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 és felügyelik, 
valamint legalább kétévente értékelik a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
tevékenységeit e rendelet alkalmazásában, 
többek között a megfelelőségértékelő 
szervezetek bejelentésével és az e rendelet 
52. cikkében meghatározott idevágó 
feladatokkal kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 idevágó 
feladatokkal kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 593
Peter Kouroumbashev

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 

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

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;

Or. en

Módosítás 594
Peter Kouroumbashev

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;

Or. en

Módosítás 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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;

Or. en

Módosítás 596
Pilar del Castillo Vera
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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 és más 
hatóságokkal, többek között azáltal, hogy 
megosztják az azzal kapcsolatos 
információkat, ha bizonyos ikt-termékek, -
eljárások és -szolgáltatások nem felelnek 
meg e rendelet vagy egyes európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
követelményeinek;

Or. en

Módosítás 597
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a III. cím rendelkezéseinek való 
megfelelés ellenőrzése céljából 
vizsgálatokat végezhet a 
megfelelőségértékelő szervezeteknél és az 
európai kiberbiztonsági tanúsítványok 
jogosultjainál tett ellenőrzések formájában;

b) a III. cím rendelkezéseinek való 
megfelelés ellenőrzése céljából 
vizsgálatokat végezhet az európai 
kiberbiztonsági tanúsítványok
jogosultjainál tett ellenőrzések formájában;

Or. en

Módosítás 598
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti joggal összhangban 
meghozhatja a megfelelő intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a 

c) a nemzeti joggal összhangban 
meghozhatja a megfelelő intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
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megfelelőségértékelő szervezetek, illetve a 
tanúsítványok jogosultjai megfeleljenek e 
rendeletnek, illetve az adott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszernek;

tanúsítványok jogosultjai megfeleljenek e 
rendeletnek, illetve az adott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszernek;

Or. en

Módosítás 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 vagy a fogyasztói ikt-
termékeket;

Or. en

Módosítás 600
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal, azaz megosztják egymással 
az ikt-termékek és -szolgáltatások 
kiberbiztonságának tanúsításával és az 
idevágó technikai kérdésekkel kapcsolatos 
információkat, tapasztalataikat és az e téren 
bevált módszereket.

(8) A nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal, azaz megosztják egymással 
az ikt-termékek, -eljárások és -
szolgáltatások kiberbiztonságának 
tanúsításával és az idevágó technikai 
kérdésekkel kapcsolatos információkat, 
tapasztalataikat és az e téren bevált 
módszereket.

Or. en
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Módosítás 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal, azaz megosztják egymással 
az ikt-termékek és -szolgáltatások 
kiberbiztonságának tanúsításával és az 
idevágó technikai kérdésekkel kapcsolatos 
információkat, tapasztalataikat és az e téren 
bevált módszereket.

(8) A nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal, azaz megosztják egymással 
az ikt-termékek, -szolgáltatások és -
eljárások kiberbiztonságának tanúsításával 
és az idevágó technikai kérdésekkel 
kapcsolatos információkat, tapasztalataikat 
és az e téren bevált módszereket.

Or. en

Módosítás 602
Cristian-Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságokra, valamint 
az egyes nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok minden egyes tagjára és 
alkalmazottjára az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban szakmai titoktartási 
kötelezettség vonatkozik hivatali idejük 
során és azt követően, minden, a 
feladataik ellátása vagy hatáskörük 
gyakorlása során tudomásukra jutott 
bizalmas információval kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 603
Peter Kouroumbashev
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Rendeletre irányuló javaslat
50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. cikk

Szakértői felülvizsgálatok

(1) A nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságokra az e rendelet 50. cikke 
értelmében általuk folytatott 
tevékenységek tekintetében szakértői 
felülvizsgálat vonatkozik.

(2) A szakértői felülvizsgálatok 
kiterjednek 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 során azt is értékelik, hogy a 
kérdéses nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok elegendő erőforrással 
rendelkeznek-e feladataik megfelelő 
ellátására az 50. cikk (4) bekezdésében 
előírtak szerint.

(3) Egy nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóság szakértői felülvizsgálatát más 
tagállamok két nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatósága, valamint a 
Bizottság végzi, legalább ötévenként egy 
alkalommal. Az ENISA részt vehet a 
szakértői felülvizsgálatban, részvételéről 
pedig kockázatértékelés alapján dönt.

(4) A Bizottság az 55a. cikkel 
összhangban végrehajtási jogi aktust 
fogadhat el, amelyben legalább ötéves 
időtartamra meghatározhatja a szakértői 
felülvizsgálatok tervét, megállapítva a 
szakértői felülvizsgáló csoport 
összetételére vonatkozó kritériumokat, a 
felülvizsgálathoz használandó 
módszertant, a felülvizsgálatok 
menetrendjét, gyakoriságát és az azokhoz 
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kapcsolódó egyéb feladatokat. A Bizottság 
az említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadásakor megfelelően 
figyelembe veszi a csoport észrevételeit.

(5) A szakértői felülvizsgálatok 
eredményét a csoportnak meg kell 
vizsgálnia. Az ENISA elkészíti és 
közzéteszi az eredmények összefoglalóját.

Or. en

Módosítás 604
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A magas biztonsági szint esetében 
a nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóságnak 
be kell jelentenie a megfelelőségértékelő 
szervezetet – az akkreditációján felül – a 
kiberbiztonság értékelésével kapcsolatos 
kompetenciája és szakértelme 
tekintetében. A nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságnak 
rendszeresen ellenőriznie kell a bejelentett 
megfelelőségértékelő szervezetek 
szakértelmét és kompetenciáit.

Or. fr

Indokolás

A magas biztonsági szintek esetében hatékonysági tesztekre van szükség. A hatékonysági 
teszteket végző megfelelőségértékelő szervezetek szakértelmét és kompetenciáit rendszeresen 
ellenőrizni kell, többek között a tesztek minőségének biztosítása érdekében.

Módosítás 605
Edouard Martin

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

(1a) A magas biztonsági szint esetében 
a nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóság 
csak akkor engedélyezi a 
megfelelőségértékelő szervezeteket, ha 
azok eleget tesznek a kompetenciákra és a 
szakértelemre vonatkozóan 
meghatározott, az adott szervezet 
rendszeres ellenőrzései során igazolt 
követelményeknek.

Or. fr

Módosítás 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az akkreditáció legfeljebb öt évre 
szól, és azonos feltételek mellett 
megújítható, feltéve, hogy az adott 
megfelelőségértékelő szervezet teljesíti az 
e cikkben meghatározott követelményeket. 
Az akkreditáló testületek visszavonják a 
megfelelőségértékelő szervezet e cikk 
(1) bekezdése szerinti akkreditációját, 
amennyiben az akkreditáció feltételei nem, 
vagy már nem teljesülnek, vagy ha a 
megfelelőségértékelő szervezet által hozott 
intézkedések megsértik ezt a rendeletet.

(2) Az akkreditáció legfeljebb öt évre 
szól, és azonos feltételek mellett 
megújítható, feltéve, hogy az adott 
megfelelőségértékelő szervezet teljesíti az 
e cikkben meghatározott követelményeket. 
Az akkreditáló testületek visszavonják a 
megfelelőségértékelő szervezet e cikk 
(1) bekezdése szerinti akkreditációját, 
amennyiben az akkreditáció feltételei nem, 
vagy már nem teljesülnek, vagy ha a 
megfelelőségértékelő szervezet által hozott 
intézkedések megsértik ezt a rendeletet. A 
megfelelőségértékelő szervezetek a 
tanúsítványok birtokosaitól nem 
fogadhatnak el közvetlen juttatást 
szolgáltatásaik fejében.

Or. en

Módosítás 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody
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Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az akkreditáció legfeljebb öt évre 
szól, és azonos feltételek mellett
megújítható, feltéve, hogy az adott 
megfelelőségértékelő szervezet teljesíti az 
e cikkben meghatározott követelményeket. 
Az akkreditáló testületek visszavonják a 
megfelelőségértékelő szervezet e cikk 
(1) bekezdése szerinti akkreditációját, 
amennyiben az akkreditáció feltételei nem, 
vagy már nem teljesülnek, vagy ha a 
megfelelőségértékelő szervezet által hozott 
intézkedések megsértik ezt a rendeletet.

(2) Az akkreditáció legfeljebb tíz évre 
szól, és azonos feltételek mellett 
megújítható, feltéve, hogy az adott 
megfelelőségértékelő szervezet teljesíti az 
e cikkben meghatározott követelményeket. 
Az akkreditáló testületek visszavonják a 
megfelelőségértékelő szervezet e cikk 
(1) bekezdése szerinti akkreditációját, 
amennyiben az akkreditáció feltételei nem, 
vagy már nem teljesülnek, vagy ha a 
megfelelőségértékelő szervezet által hozott 
intézkedések megsértik ezt a rendeletet.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a megfelelőségértékelő szervezetek számára az akkreditáció érvényes 
legyen egészen addig, amíg egy általa az akkreditációja idején kibocsátott tanúsítási rendszer 
(a meghosszabbításokat is ideértve) le nem jár.

Módosítás 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján meghatározhatja az e cikk 
(1) bekezdésében említett bejelentésekre 
vonatkozó feltételeket, formátumokat és 
eljárásokat. E végrehajtási jogi aktusokat 
az 55. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(5) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján meghatározhatja 
az e cikk (1) bekezdésében említett 
bejelentésekre vonatkozó feltételeket,
formátumokat és eljárásokat. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az 
55. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en
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Módosítás 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csoport nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságokból áll. A 
hatóságokat a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok vezetői vagy más magas rangú 
képviselői képviselik.

(2) A csoport nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságokból áll. A 
hatóságokat a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok vezetői vagy más magas rangú 
képviselői képviselik. Az érdekelt felek 
állandó csoportjának tagjai felkérésre 
jelen lehetnek az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoport ülésein, és ennek 
munkájában részt vehetnek.

Or. en

Indokolás

Ahhoz hasonlóan, ahogy az érdekelt felek tanúsítási csoportjának ülésein a tagállami 
részvételről rendelkeztünk, az érdekelt felek számára lehetővé kell tenni, hogy az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási csoport felkérésére részt vehessenek annak ülésein.

Módosítás 610
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csoport nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságokból áll. A 
hatóságokat a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóságok vezetői vagy más magas rangú 
képviselői képviselik.

(2) A csoport nemzeti szakértőkből áll.

Or. en

Módosítás 611
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Peter Kouroumbashev

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;

Or. en

Módosítás 612
Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. elősegíti az európai kiberbiztonsági 
rendszer összehangolását a nemzetközileg 
elismert szabványokkal, többek között a 
következőkön keresztül: a meglévő 
európai kiberbiztonsági rendszerek 
felülvizsgálata és adott esetben ajánlások 
megfogalmazása az ENISA számára 
azokon a területeken, ahol fel kell vennie 
a kapcsolatot a megfelelő nemzetközi 
szabványügyi szervezetekkel a 
rendelkezésre álló nemzetközileg elismert 
szabványokban található meg nem 
felelések vagy hiányosságok kezelése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 613
Edouard Martin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) szakértői felülvizsgálati 
mechanizmust határoz meg az e 
rendeletben minden egyes nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságra 
vonatkozóan meghatározott
követelmények tiszteletben tartásának és 
különösen annak értékelése érdekében, 
hogy az említett hatóság minden egyes 
biztonsági szint tekintetében képes-e kellő 
műszaki szakértelemmel ellátni az e 
rendeletben meghatározott feladatokat. 
Szükség esetén a szakértői felülvizsgálat 
során meg lehet határozni a meghozandó 
megfelelő intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 614
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az e rendelet 53. cikke szerint 
létrehozott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoporttal (a továbbiakban: 
csoport) együttműködve tanácsot és 
támogatást biztosít a Bizottság számára a 
kiberbiztonsági tanúsítással és a 
kiberbiztonsági tanúsítványok külföldi 
piacokkal és harmadik országokkal való 
kölcsönös elismerésére vonatkozó 
megállapodásokkal összefüggő 
kérdésekben.

Or. en



PE621.098v01-00 122/131 AM\1152206HU.docx

HU

Módosítás 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) g) szakértői felülvizsgálati eljárást 
hoz létre. Ez az eljárás különösen 
figyelembe veszi a nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóságok 
feladatainak ellátásához szükséges 
technikai szakértelmet a 48. és az 
50. cikkben foglaltak szerint, valamint 
szükség esetén rendelkezik iránymutatás 
és bevált gyakorlattal kapcsolatos 
dokumentumok kidolgozásáról, hogy az 
említett hatóságok megfelelhessenek 
ennek a rendeletnek.

Or. en

Módosítás 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Figyelembe veszi a rendszerre 
irányuló javaslat kidolgozása során az 
érdekelt felekkel folytatott konzultáció 
eredményeit e rendelet 44. cikkének 
megfelelően;

Or. en

Indokolás

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási csoport szintén számba veszi a Bizottság által a 
kiberbiztonsági rendszer(ek)re irányuló javaslat kidolgozása során folytatott esetleges 
nyilvános konzultációkat.
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Módosítás 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) h) felügyeli a tanúsítványok 
felülvizsgálatát és fenntartását.

Or. en

Módosítás 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e címben 
foglalt rendelkezések és az európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
minden szükséges intézkedést meghoznak 
e szabályok alkalmazása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok […-
ig/haladéktalanul] értesítik a Bizottságot e 
szabályokról és intézkedésekről, és 
bejelentik az ezeket érintő esetleges 
későbbi módosításokat.

A tagállamok megállapítják a IIa. és a 
III. címben foglalt rendelkezések és az 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést meghoznak e szabályok 
alkalmazása érdekében. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok […-ig/haladéktalanul] értesítik 
a Bizottságot e szabályokról és 
intézkedésekről, és bejelentik az ezeket 
érintő esetleges későbbi módosításokat.

Or. en

Módosítás 619
Cristian-Silviu Buşoi

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

a) a felügyeleti hatósággal vagy a 
megfelelőségértékelő szervezettel 
szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog

(1) Bármely egyéb közigazgatási vagy 
nem bírósági jogorvoslat sérelme nélkül 
minden egyes természetes vagy jogi 
személynek joga van hatékony bírósági 
jogorvoslathoz:

a) a megfelelőségértékelő szervezet 
vagy a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóság őket érintő határozatával 
szemben, többek között (adott esetben) az 
adott személy birtokában lévő európai 
kiberbiztonsági tanúsítvány kiadásával (ki 
nem adásával) vagy elismerésével 
kapcsolatban; valamint

b) amennyiben egy nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóság nem kezel 
olyan panaszt, amelynek tekintetében 
hatáskörrel rendelkezik.

(2) A megfelelőségértékelő szervezet 
vagy a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóság elleni eljárás azon tagállam 
bírósága előtt indítható meg, ahol a 
megfelelőségértékelő szervezet vagy a 
nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóság 
székhelye található.

Or. en

Módosítás 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54a. cikk

A felügyeleti hatósággal szembeni 
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
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(1) Bármely egyéb közigazgatási vagy 
nem bírósági jogorvoslat sérelme nélkül 
minden egyes természetes vagy jogi 
személynek joga van hatékony bírósági 
jogorvoslathoz:

a) a megfelelőségértékelő szervezet 
vagy a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóság őket érintő határozatával 
szemben, többek között az adott személy 
vagy szervezet birtokában lévő európai 
kiberbiztonsági tanúsítvány elismerésével 
kapcsolatban; valamint

b) amennyiben egy nemzeti 
tanúsításfelügyeleti hatóság nem kezel 
olyan panaszt, amelynek tekintetében 
hatáskörrel rendelkezik.

(2) A megfelelőségértékelő szervezet 
vagy a nemzeti tanúsításfelügyeleti 
hatóság elleni eljárás azon tagállam 
bírósága előtt indítható meg, ahol a 
megfelelőségértékelő szervezet vagy a 
nemzeti tanúsításfelügyeleti hatóság 
székhelye található.

Or. en

Indokolás

Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a tanúsítványok kérelmezőinek joga legyen 
hatékony bírósági jogorvoslathoz, amennyiben saját tagállamukban tanúsítványt kérelmeznek. 
A termékek vagy eljárások tanúsítványa nem használható fel egyes vagy más szereplők 
előnyben részesítésére elfogult, részrehajló, például állampolgárságukkal/letelepedési 
helyükkel kapcsolatos megfontolások alapján.

Módosítás 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb öt évvel az 
58. cikkben említett időpontot követően, 
majd azt követően ötévenként értékeli az 
Ügynökség és munkamódszereinek hatását, 

(1) A Bizottság legkésőbb öt évvel az 
58. cikkben említett időpontot követően, 
majd azt követően ötévenként értékeli az 
Ügynökség és munkamódszereinek hatását, 
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eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azt is, hogy szükséges-e 
módosítani az Ügynökség megbízatását, és 
ha igen, e módosítás milyen pénzügyi 
vonzatokkal járna. Az értékelésben 
figyelembe kell venni minden olyan 
visszajelzést is, amelyet az Ügynökség a 
tevékenységével kapcsolatban kapott. 
Amennyiben a Bizottság megítélése szerint 
az Ügynökség fenntartása a kitűzött 
célokra, megbízatásra és feladatokra 
tekintettel a továbbiakban nem indokolt, 
javasolhatja, hogy módosítsák e rendeletet 
az Ügynökségre vonatkozó rendelkezések 
tekintetében.

eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azt is, hogy szükséges-e 
módosítani az Ügynökség megbízatását, és 
ha igen, e módosítás milyen pénzügyi 
vonzatokkal járna. Az értékelésben 
figyelembe kell venni minden olyan 
visszajelzést is, amelyet az Ügynökség a 
tevékenységével kapcsolatban kapott. 
Amennyiben a Bizottság megítélése szerint 
az Ügynökség fenntartása a kitűzött 
célokra, megbízatásra és feladatokra 
tekintettel a továbbiakban nem indokolt, 
javasolhatja, hogy módosítsák e rendeletet 
az Ügynökségre vonatkozó rendelkezések 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelésben ki kell térni arra is, 
hogy a III. címben foglalt 
rendelkezéseknek milyen a hatása, 
eredményessége és hatékonysága az ikt-
termékek és -szolgáltatások Unión belüli 
megfelelő szintű kiberbiztonságának 
biztosítására és a belső piac működésének 
javítására vonatkozó célkitűzések 
tekintetében.

(2) Az értékelésben ki kell térni arra is, 
hogy a III. címben foglalt 
rendelkezéseknek milyen a hatása, 
eredményessége és hatékonysága az ikt-
termékek, -szolgáltatások és -eljárások
Unión belüli megfelelő szintű 
kiberbiztonságának biztosítására és a belső 
piac működésének javítására vonatkozó 
célkitűzések tekintetében. A Bizottság 
öt évvel e rendelet elfogadását követően 
értékeli a III. cím hatálya esetleges 
kiterjesztésének lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Rendelkezni kell a rendelet felülvizsgálatáról, különösen a III. cím tekintetében.
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Módosítás 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az értékelésben ki kell térni arra 
is, hogy a III. címben foglalt 
rendelkezéseknek milyen a hatása, 
eredményessége és hatékonysága az ikt-
termékek és -szolgáltatások Unión belüli 
megfelelő szintű kiberbiztonságának 
biztosítására és a belső piac működésének 
javítására vonatkozó célkitűzések 
tekintetében.

(2) A Bizottság legkésőbb az 
58. cikkben említett dátumot követően 
négy évvel, majd ezt követően négyévente 
értékeli, hogy a IIa. és a III. címben foglalt 
rendelkezéseknek milyen a hatása, 
eredményessége és hatékonysága az ikt-
termékek, -eljárások és -szolgáltatások 
Unión belüli megfelelő szintű 
kiberbiztonságának biztosítására és a belső 
piac működésének javítására vonatkozó 
célkitűzések tekintetében.

Or. en

Módosítás 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az értékelés során ki kell térni a 
kötelező tanúsításra való fokozatos 
áttérésre, amennyiben a piac értékelése és 
az érdekelt felekkel folytatott kapcsolódó 
konzultáció alapján ilyen lépés indokolt;

Or. en

Módosítás 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. MELLÉKLET (új)
Az uniós kiberbiztonsági tanúsítási keret 
elindításakor valószínű, hogy a figyelem 
olyan területekre irányul, amelyeket a 
kialakuló technológiák jelentette 
kihívások azonnal érintenek. A dolgok 
internetének területe különösen fontos, 
mivel valamennyi fogyasztói és ágazati 
követelmény érinti. A prioritások alábbi 
listáját javasoljuk a tanúsítási keretben 
történő elfogadásra:
1. A felhőszolgáltatások nyújtásának 
tanúsítása.
2. A dolgok internetéhez kapcsolódó 
eszközök tanúsítása, többek között az 
alábbiaké:
a) egyéni szintű eszközök, például 
intelligens viselhető kiegészítők;
b) közösségi szintű eszközök, például 
intelligens személygépjárművek, 
intelligens otthonok, egészségügyi 
eszközök;
c) társadalmi szintű eszközök, 
például intelligens városok és intelligens 
hálózatok.
3. A 4.0 ipar, amelynek olyan 
intelligens és összekapcsolt kiberfizikai 
rendszerek a részei, amelyek az ipari 
műveletek valamennyi szakaszát 
automatizálják, a tervezéstől és a 
gyártástól a műveletekig, az ellátási láncig 
és a szolgáltatások karbantartásáig.
4. A mindennapi életben használt 
technológiák és termékek tanúsítása. Erre 
példák a hálózati eszközök, például az 
otthoni internet routerek.

Or. en

Módosítás 626
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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5a. Amennyiben egy 
megfelelőségértékelő szervezet állami 
szerv vagy intézmény tulajdonában van 
vagy az utóbbi működteti, a függetlenséget 
biztosítani, az összeférhetetlenség hiányát 
pedig dokumentálni kell egyfelől a 
tanúsításfelügyeleti hatóság, másfelől 
pedig a megfelelőségértékelő szervezet 
között.

Or. en

Módosítás 627
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A megfelelőségértékelő 
szervezetnek képesnek kell lennie az e 
rendelet alapján ráruházott valamennyi 
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, 
függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat 
a megfelelőségértékelő szervezet maga, 
vagy az ő nevében és felelősségi körében 
valaki más végzi el.

8. A megfelelőségértékelő 
szervezetnek képesnek kell lennie az e 
rendelet alapján ráruházott valamennyi 
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, 
függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat 
a megfelelőségértékelő szervezet maga, 
vagy az ő nevében és felelősségi körében 
valaki más végzi el. Minden alvállalkozást 
vagy külső személyzettel történő 
konzultációt megfelelően dokumentálni 
kell, ezekben közvetítő nem alkalmazható, 
valamint írásos megállapodást kell 
készíteni, amely többek között kiterjed a 
bizalmas ügykezelésre és az 
összeférhetetlenségre. A kérdéses 
megfelelőségértékelő szervezet teljes 
mértékben felelősséget vállal az elvégzett 
feladatokért.

Or. en

Módosítás 628
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat



PE621.098v01-00 130/131 AM\1152206HU.docx

HU

I melléklet – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Biztosítani kell a 
megfelelőségértékelő szervezet, valamint 
annak felső szintű vezetése és az értékelést 
végző személyzet pártatlanságát.

12. Biztosítani kell a 
megfelelőségértékelő szervezet, valamint 
annak felső szintű vezetése és az értékelést 
végző személyzet és alvállalkozók
pártatlanságát.

Or. en

Módosítás 629
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A megfelelőségértékelő szervezet 
személyzetének minden olyan információ 
tekintetében, amely e rendelet vagy az e 
rendeletből fakadó joghatások 
érvényesülését biztosító nemzeti 
jogszabályok rendelkezései alapján ellátott 
feladatainak végrehajtása során jutott 
birtokába, be kell tartania a szakmai 
titoktartás követelményeit, kivéve azon 
tagállamok illetékes hatóságainak 
viszonylatában, ahol a szervezet a 
tevékenységét gyakorolja.

15. A megfelelőségértékelő szervezet 
és személyzete, valamint egy 
megfelelőségértékelő szerv bizottságai, 
leányvállalatai, alvállalkozói és bármely 
kapcsolódó szervezete vagy külső 
szervezeteinek személyzete minden olyan 
információ tekintetében, amely e rendelet 
vagy az e rendeletből fakadó joghatások 
érvényesülését biztosító nemzeti 
jogszabályok rendelkezései alapján ellátott
feladatainak végrehajtása során jutott 
birtokába, megőrzi a bizalmas 
információkat, és betartja a szakmai 
titoktartás követelményeit, kivéve, ha a 
közzétételt az említett személyekre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
írja elő, kivéve azon tagállamok illetékes 
hatóságainak viszonylatában, ahol a 
szervezet a tevékenységét gyakorolja. A 
tulajdonjogok védelmét biztosítani kell. A 
megfelelőségértékelő szervezet 
dokumentált eljárásokat alkalmaz e 
15. szakasz követelményei tekintetében.

Or. en
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Módosítás 630
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. A 15. szakasz kivételével e 
melléklet követelményei semmilyen 
módon sem zárják ki a technikai 
információk és a szabályozási 
iránymutatás megosztását a 
megfelelőségértékelő szervezet és a 
tanúsítást kérelmező vagy kérelmezni 
tervező személy között.

Or. en

Módosítás 631
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – 15 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. A megfelelőségértékelő 
szervezeteknek következetes, tisztességes 
és észszerű feltételek szerint kell 
működniük, a díjak tekintetében 
figyelembe véve a 
2003/361/EK ajánlásban szereplő 
meghatározás szerinti kis- és 
középvállalkozások érdekeit.

Or. en
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