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Módosítás 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
4 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel „az Európai Unió 
kiberbiztonsági stratégiájáról: nyílt, 
megbízható és biztonságos kibertér” 
címmel kiadott, 2013. szeptember 12-i 
európai parlamenti állásfoglalásra,

Or. es

Módosítás 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A mai világban, az információs és 
kommunikációs technológiáknak (ikt) 
tekintettel kell lenniük a társadalom, és 
többek között a társadalmi kirekesztés 
által veszélyeztetettek igényeire. 
Valamennyi ikt-felhasználó számára
olyan minimumszabványokat kell 
biztosítani, amelyek szavatolják az ikt
megbízhatóságát, biztonságát, 
átláthatóságát, egyszerűségét, az 
rendszerek átjárhatóságát és a kockázatok 
csökkentését.

Or. es

Módosítás 108
Zuzana Roithová
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Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szándékos vagy véletlen biztonsági 
események nagyságrendje és gyakorisága 
növekszik, és ezek az események jelentős 
veszélyt jelentenek a hálózatok és az 
információs rendszerek működésére. Az 
ilyen események akadályozhatják a 
gazdasági tevékenységek folytatását, 
jelentős pénzügyi veszteségeket 
okozhatnak, aláássák a felhasználói 
bizalmat, és jelentős károkat okozhatnak az 
Unió gazdaságának.

(2) A szándékos vagy véletlen biztonsági 
események nagyságrendje és gyakorisága 
óriási mértékben növekszik, és ezek az 
események jelentős veszélyt jelentenek a 
hálózatok és az információs rendszerek 
működésére. Az ilyen események 
akadályozhatják a gazdasági 
tevékenységek folytatását, jelentős 
pénzügyi veszteségeket okozhatnak, 
aláássák a felhasználói bizalmat és 
negatívan befolyásolhatják 
magánéletüket, sérthetik az uniós 
polgárok alapvető jogait és szabadságait, 
és jelentős károkat okozhatnak az Unió 
gazdaságának.

Or. cs

Módosítás 109
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Határokon átnyúló kommunikációs 
eszközök lévén a digitális információs 
rendszerek és elsősorban az internet 
alapvető szerepet játszanak az áruk, a 
szolgáltatások és a személyek határokon 
átnyúló szabad mozgásának 
elősegítésében. Transznacionális jellegük 
miatt az egyik tagállam rendszereinek 
jelentős zavara a többi tagállamban és az 
EU egészében is zavart okozhat. Ezért a 
hálózati és információs rendszerek 
ellenálló képessége és stabilitása alapvető 
fontosságú a belső piac zavartalan 
működése szempontjából.

(3) Határokon átnyúló kommunikációs 
eszközök lévén a digitális információs 
rendszerek és elsősorban az internet 
alapvető szerepet játszanak az áruk, a 
szolgáltatások, a személyek és a tőke
határokon átnyúló szabad mozgásának 
elősegítésében. Transznacionális jellegük 
miatt az egyik tagállam rendszereinek 
jelentős zavara a többi tagállamban és az 
EU egészében is zavart okozhat. Ezért a 
hálózati és információs rendszerek 
ellenálló képessége, stabilitása és 
összekapcsoltsága alapvető fontosságú a 
belső piac zavartalan működése 
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szempontjából.

Or. cs

Módosítás 110
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel a rendszerhibák gyakoribb okai 
– például a természetes okok vagy az 
emberi hiba – továbbra is 
szándékolatlanok, az infrastruktúrának 
ellenállónak kell lennie mind a szándékos, 
mind pedig a nem szándékos zavarokkal 
szemben, a kritikus infrastruktúrák 
üzemeltetőinek pedig olyan ellenálló 
rendszereket kell kialakítaniuk, amelyek 
akkor is működőképesek maradnak, ha 
más, nem az ellenőrzésük alatt álló 
rendszerek meghibásodása következik be.

Or. en

Módosítás 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós hálózat- és 
információbiztonságnak biztonságos és 
megbízható digitális környezetet kell 
nyújtania, szavatolva 
hálózatsemlegességet és a 
technológiákhoz és az összes kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz való egyetemes jogot. A 
kiberbiztonságot a mérlegelési jogkört 
kizárva kell szabályozni.
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Or. es

Módosítás 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy a szabályozás 
valamennyi lényeges eseményre és 
kockázatra kiterjedjen, ezt az irányelvet 
valamennyi hálózati és információs 
rendszerre indokolt alkalmazni. A 
közigazgatásokra és a piaci szereplőkre 
vonatkozó kötelezettségeket azonban nem 
indokolt alkalmazni az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Keretirányelv) szerinti nyilvános 
hírközlési hálózatokat üzemeltető és 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokra – ezekre az említett 
irányelv 13a. cikkében meghatározott 
biztonsági és integritási követelmények 
vonatkoznak –, sem pedig a bizalmi 
szolgáltatások nyújtóira.

(5) Annak érdekében, hogy a szabályozás 
valamennyi lényeges eseményre és 
kockázatra kiterjedjen, ezt az irányelvet 
valamennyi hálózati és információs 
rendszerre indokolt alkalmazni.

Or. es

Módosítás 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Számos tagállam nem tette még közzé 
nemzeti kiberbiztonsági stratégiáját, és a 
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számítógépes incidensek esetére szolgáló 
vészhelyzeti tervet sem dolgozta ki. 
Néhány tagállam még nem hozta létre a 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportokat (CERT-ek), sőt, az Európa 
Tanács számítástechnikai bűnözésről 
szóló egyezményét sem ratifikálta.

Or. es

Módosítás 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő képességek nem elegendőek 
ahhoz, hogy a magas szintű hálózat- és 
információbiztonságot garantáljanak az 
Unió területén. A tagállamok nagyon 
különböző felkészültséggel rendelkeznek, 
ami sokféle megközelítés alkalmazásához 
vezet az Unióban. Így nem biztosított a 
fogyasztók és a vállalkozások egységes 
védelme, ami aláássa a hálózat- és 
információbiztonság általános színvonalát 
az Unión belül. A közigazgatási szervekre 
és a piaci szereplőkre vonatkozó közös 
minimumkövetelmények hiánya miatt nem 
lehetséges uniós szinten átfogó és hatékony 
együttműködési mechanizmust létrehozni.

(6) A meglévő képességek nem elegendőek 
ahhoz, hogy a magas szintű hálózat- és 
információbiztonságot garantáljanak az 
Unió területén. A tagállamok nagyon 
különböző felkészültséggel rendelkeznek, 
ami sokféle megközelítés alkalmazásához 
vezet az Unióban. Így nem biztosított a 
fogyasztók és a vállalkozások egységes 
védelme, ami aláássa a hálózat- és 
információbiztonság általános színvonalát 
az Unión belül. A közigazgatási szervekre 
és a piaci szereplőkre vonatkozó közös 
minimumkövetelmények hiánya miatt nem 
lehetséges uniós szinten átfogó és hatékony 
együttműködési mechanizmust létrehozni. 
E területeken elengedhetetlen a K+F+I 
hatékony támogatása és megfelelő 
finanszírozása. Az egyetemek és 
kutatóközpontok e tekintetben 
kulcsszerepet játszanak.

Or. es

Módosítás 115
Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányelv rendelkezései nem 
érinthetik a tagállamok azon jogát, hogy 
megtegyék az alapvető biztonsági érdekeik 
védelméhez, a közrend és a közbiztonság 
védelméhez, valamint a bűncselekmények 
kivizsgálásához, felderítéséhez és 
büntetőeljárások lefolytatásához szükséges 
intézkedéseket. Az EUMSZ 346. cikke 
értelmében egyetlen tagállam sem köteles 
olyan információt szolgáltatni, amelynek 
közlését ellentétesnek tartja alapvető 
biztonsági érdekeivel.

(8) Az irányelv rendelkezései nem 
érinthetik a tagállamok azon jogát, hogy 
megtegyék az alapvető biztonsági érdekeik 
védelméhez, a közrend és a közbiztonság 
védelméhez, valamint a bűncselekmények 
kivizsgálásához, felderítéséhez és 
büntetőeljárások lefolytatásához szükséges 
intézkedéseket. Az EUMSZ 346. cikke 
értelmében egyetlen tagállam sem köteles 
olyan információt szolgáltatni, amelynek 
közlését ellentétesnek tartja alapvető 
biztonsági érdekeivel. Egyetlen tagállam 
sem köteles közölni az EU-minősített 
adatok védelmét szolgáló biztonsági 
szabályokról szóló, 2011. március 31-i 
2011/292/EU tanácsi határozat szerinti 
EU-minősített adatokat, valamint 
titoktartási megállapodás vagy informális 
titoktartási megállapodás, például 
„jelzőlámpa protokoll” (TLP) tárgyát 
képező információkat.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja tisztázni a bizalmas információk kezelését ezen irányelv alkalmazási 
körében.

Módosítás 116
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Tekintettel a nemzeti kormányzási 
struktúrák közötti eltérésekre, valamint a 
meglévő ágazati intézkedések vagy az 
uniós felügyeleti és szabályozó szervek 
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megőrzése és az átfedések elkerülése 
érdekében a tagállamoknak lehetőséget 
kell kapniuk arra, hogy az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó piaci szereplők 
hálózatainak és információs 
rendszereinek biztonságával összefüggő 
feladatok ellátására egynél több tagállami 
illetékes hatóságot jelöljenek ki. Azonban 
a zökkenőmentes határokon átnyúló 
együttműködés és kommunikáció 
biztosítása érdekében szükség van arra, 
hogy minden egyes tagállam az ágazati 
szabályozási intézkedések sérelme nélkül 
csak egyetlen nemzeti egyedüli összekötőt 
jelöljön ki, amely uniós szinten a 
határokon átnyúló együttműködésért felel. 
Amennyiben a tagállamok alkotmányos 
berendezkedése vagy egyéb intézkedései 
szükségessé teszik, lehetővé kell tenni 
számukra, hogy az illetékes hatóság és az 
egyedüli összekötő feladatainak ellátására 
egyetlen hatóságot jelöljenek ki.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az 5. módosítás helyébe lép, célja pedig az, hogy figyelembe vegye a meglévő 
uniós ágazati szerveket, amelyek már meg vannak bízva bizonyos ágazatok hálózat- és 
információbiztonságával.

Módosítás 117
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ahol lehetséges, a tagállamok ezen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
során használhatják meglévő szervezeti 
struktúráikat, illetve a rendelkezésekhez 
igazíthatják azokat. A tagállamoknak a 
nemzeti hálózat- és információbiztonsági 
tervek kidolgozásakor leltárt és értékelést 
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kell készíteniük a meglévő tervekről és 
folyamatokról.

Or. en

Indokolás

Egy üdvözlendő fellépés már folyamatban van a tagállamokban, és ezeket a struktúrákat és 
fórumokat lehetőség szerint fenn kell tartani vagy hozzá kell igazítani az irányelvhez.

Módosítás 118
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az érzékeny és bizalmas 
információknak az együttműködési 
hálózaton belüli biztonságos cseréje 
céljából biztonságos infrastruktúrát 
indokolt létrehozni A tagállamok azon 
kötelezettségének sérelme nélkül, mely 
szerint az együttműködési hálózaton 
keresztül be kell jelenteniük az uniós 
hatású eseményeket és kockázatokat, más 
tagállam számára csak akkor szükséges 
hozzáférést biztosítani bizalmas 
információkhoz, ha az igazoltan 
rendelkezik a hálózatban való eredményes, 
hatékony és biztonságos részvételhez 
szükséges műszaki, pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal és eljárásokkal, valamint 
kommunikációs infrastruktúrákkal.

(14) Az érzékeny és bizalmas 
információknak az együttműködési 
hálózaton belüli biztonságos cseréje 
céljából biztonságos infrastruktúrát 
indokolt létrehozni E célból használni 
lehetne a közigazgatási szervek közötti 
biztonságos transzeurópai telematikai 
szolgáltatásokat (STESTA). A tagállamok 
azon kötelezettségének sérelme nélkül, 
mely szerint az együttműködési hálózaton 
keresztül be kell jelenteniük az uniós 
hatású eseményeket és kockázatokat, más 
tagállam számára csak akkor szükséges 
hozzáférést biztosítani bizalmas 
információkhoz, ha az igazoltan 
rendelkezik a hálózatban való eredményes, 
hatékony és biztonságos részvételhez 
szükséges műszaki, pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal és eljárásokkal, valamint 
kommunikációs infrastruktúrákkal.

Or. en

Módosítás 119
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az érzékeny és bizalmas 
információknak az együttműködési 
hálózaton belüli biztonságos cseréje 
céljából biztonságos infrastruktúrát 
indokolt létrehozni A tagállamok azon 
kötelezettségének sérelme nélkül, mely 
szerint az együttműködési hálózaton 
keresztül be kell jelenteniük az uniós 
hatású eseményeket és kockázatokat, más 
tagállam számára csak akkor szükséges 
hozzáférést biztosítani bizalmas 
információkhoz, ha az igazoltan 
rendelkezik a hálózatban való eredményes, 
hatékony és biztonságos részvételhez 
szükséges műszaki, pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal és eljárásokkal, valamint 
kommunikációs infrastruktúrákkal.

(14) Az érzékeny és bizalmas 
információknak az együttműködési 
hálózaton belüli biztonságos cseréje 
céljából biztonságos infrastruktúrát 
indokolt létrehozni A tagállamok azon 
kötelezettségének sérelme nélkül, mely 
szerint az együttműködési hálózaton 
keresztül be kell jelenteniük az uniós 
hatású eseményeket és kockázatokat, más 
tagállam számára csak akkor szükséges 
hozzáférést biztosítani bizalmas 
információkhoz, ha az igazoltan 
rendelkezik a hálózatban való eredményes, 
hatékony és biztonságos részvételhez 
szükséges műszaki, pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal és eljárásokkal, valamint 
kommunikációs infrastruktúrákkal. 
Minden esetben átlátható módszereket 
kell alkalmazni, amelyek elejét veszik a 
tagállamok önkényes döntéseinek.

Or. es

Módosítás 120
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a piaci szereplők megfelelő 
tájékoztatására érdekében az illetékes 
hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel és a kockázatokkal 
kapcsolatos nem bizalmas információk.

(16) Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a piaci szereplők megfelelő 
tájékoztatására érdekében az illetékes 
hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel és a kockázatokkal 
kapcsolatos nem bizalmas információk. Az 
ezen a weboldalon közzétett személyes 
adatok körét a szükségesre kell korlátozni, 
és a lehetséges mértékig anonimnek kell 
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lenniük.

Or. en

Módosítás 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a piaci szereplők megfelelő 
tájékoztatására érdekében az illetékes 
hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel és a kockázatokkal 
kapcsolatos nem bizalmas információk.

(16) Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a piaci szereplők megfelelő 
tájékoztatására érdekében az illetékes 
hatóságoknak indokolt az eseményekkel és 
a kockázatokkal kapcsolatos nem bizalmas 
információk közzététele a weboldalakon 
túl olyan elterjedt digitális felületeken, 
amelyeken mobiltelefonnal és táblagéppel 
is lehetséges a lekérdezés.

Or. es

Módosítás 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) E területeken különösen tekintettel 
kell lenni a legkiszolgáltatottabb 
társadalmi csoportokra, így például a 
digitális szakadék által érintett polgárokra 
vagy a közösségi oldalak által 
veszélyeztetett kisebbségekre. Kiemelt 
erőfeszítésekre van szükség továbbá a 
tudatosság növelése és a polgárok 
tájékoztatása terén. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kkv-k 
bővíthessék ismereteiket a hálózat- és 
információbiztonság és kapacitásaikat a 
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kiberbiztonság területén.

Or. es

Módosítás 123
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamok és a Bizottság közötti,
a határokon átnyúló hálózat- és 
információbiztonságot érintő esetek 
megelőzésére, észlelésére és leküzdésére 
irányuló erőfeszítéseikben való 
együttműködés megkönnyítése érdekében
az ENISA-nak egész Európára kiterjedő 
korai előrejelző és reagálási 
mechanizmust kell kifejlesztenie és 
működtetnie, amely a tagállamok 
mechanizmusait kiegészítve működne.

Or. el

Indokolás

Ahol kiberbiztonsági kérdésekben egynél több tagállam érintett, az ENISA-nak lehetőséget 
kell adni a beavatkozásra, feljogosítva európai szintű riasztás kiadására ahhoz, hogy a 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságai és egyedüli összekötői együttműködésével 
hatékonyabbak lehessenek a tagállamok közös válaszintézkedései. 

Módosítás 124
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hálózat- és információbiztonság 
területén felmerülő problémák globális 
jellegére való tekintettel szorosabb 
nemzetközi együttműködésre van szükség 
a biztonsági előírások és az 

(21) A hálózat- és információbiztonság 
területén felmerülő problémák globális 
jellegére való tekintettel szorosabb 
nemzetközi együttműködésre van szükség 
a biztonsági előírások és az 
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információcsere továbbfejlesztése, 
valamint a hálózat- és 
információbiztonságot érintő közös 
globális megközelítésmód előmozdítása 
érdekében.

információcsere továbbfejlesztése, 
valamint a hálózat- és 
információbiztonságot érintő közös 
globális megközelítésmód előmozdítása 
érdekében. Az ilyen nemzetközi 
együttműködés bárminemű 
keretrendszerére a 95/46/EK irányelv és a 
45/2001/EK rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
kisebb szolgáltatókat és felhasználókat 
aránytalanul nagy pénzügyi és 
közigazgatási terhek sújtsák, a 
követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük az érintett hálózati vagy 
információs rendszer által megállapított 
kockázattal, figyelembe véve az ilyen 
intézkedések technikai értelemben vett 
naprakészségét. E követelmények a 
mikrovállalkozásokra nem alkalmazhatók.

(27) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
kisebb szolgáltatókat és felhasználókat 
aránytalanul nagy pénzügyi és 
közigazgatási terhek sújtsák, a 
követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük az érintett hálózati vagy 
információs rendszer által megállapított 
kockázattal, figyelembe véve az ilyen 
intézkedések technikai értelemben vett 
naprakészségét. E követelmények a 
mikrovállalkozásokra nem alkalmazhatók, 
amelyek számára ugyanakkor megfelelő 
pénzügyi támogatási mechanizmust kell 
biztosítani annak érdekében, hogy 
képesek legyenek eleget tenni a 
meghatározott követelményeknek.

Or. es

Módosítás 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az illetékes hatóságoknak célszerű 
kellő figyelmet fordítaniuk a piaci 
szereplők közötti, valamint a köz- és a 
magánszektor közötti nem hivatalos és 
bizalmi információmegosztási csatornák 
megőrzésére. Az illetékes hatóságoknál 
bejelentett események nyilvánosságra 
hozatala tekintetében alaposan mérlegelni 
kell a nyilvánosság fenyegetésekről való 
tájékoztatásából származó előnyt, illetve az 
érintett közigazgatási szervek és a 
bejelentést tevő piaci szereplők lehetséges 
tekintélyvesztését és az általuk 
elszenvedett kereskedelmi kárt. A 
bejelentési kötelezettségek végrehajtása 
során az illetékes hatóságoknak célszerű 
különös figyelmet fordítaniuk arra, hogy a 
megfelelő biztonsági korrekciós 
intézkedések nyilvánosságra hozataláig a 
termékek gyenge pontjai szigorúan 
titokban maradjanak.

(28) Az illetékes hatóságoknak célszerű 
kellő figyelmet fordítaniuk a piaci 
szereplők közötti, valamint a köz- és a 
magánszektor közötti nem hivatalos és 
bizalmi információmegosztási csatornák 
megőrzésére. Az illetékes hatóságoknál 
bejelentett események nyilvánosságra 
hozatala tekintetében alaposan mérlegelni 
kell a nyilvánosság fenyegetésekről való 
tájékoztatásából származó előnyt, illetve az 
érintett közigazgatási szervek és a 
bejelentést tevő piaci szereplők lehetséges 
tekintélyvesztését és az általuk 
elszenvedett kereskedelmi kárt. A 
bejelentési kötelezettségek végrehajtása 
során az illetékes hatóságoknak célszerű 
különös figyelmet fordítaniuk arra, hogy a 
megfelelő biztonsági korrekciós 
intézkedések nyilvánosságra hozataláig a 
termékek gyenge pontjai szigorúan 
titokban maradjanak. Semmi esetre sem 
korlátozható vagy törölhető el az 
információhoz és kommunikációhoz való 
alapvető jog, amely a jogállamiságtól 
elválaszthatatlan. 

Or. es

Módosítás 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik 
teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
beleértve azt a hatáskört is, hogy a hálózati 
és információs rendszerek biztonsági 
szintjének értékeléséhez szükséges 
megfelelő mennyiségű információt a piaci 

(29) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik 
teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
beleértve azt a hatáskört is, hogy a hálózati 
és információs rendszerek biztonsági 
szintjének értékeléséhez szükséges 
megfelelő mennyiségű információt a piaci 
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szereplőktől és a közigazgatásoktól 
megszerezzék, valamint hogy 
hozzájussanak a hálózati és információs 
rendszerek működését befolyásoló 
tényleges eseményekkel kapcsolatos 
valamennyi megbízható adathoz.

szereplőktől és a közigazgatásoktól 
megszerezzék, valamint hogy 
hozzájussanak a hálózati és információs 
rendszerek működését befolyásoló 
tényleges eseményekkel kapcsolatos 
valamennyi megbízható adathoz. Az 
illetékes hatóságok számára lehetővé kell 
tenni, hogy felelősségre vonják a szoftver 
és hardver szolgáltatókat termékeik vagy 
szolgáltatásaik olyan hibája esetén, amely 
közvetlenül hozzájárul a hálózat- és 
információbiztonsági eseményekhez.

Or. es

Módosítás 128
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik 
teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
beleértve azt a hatáskört is, hogy a hálózati 
és információs rendszerek biztonsági 
szintjének értékeléséhez szükséges 
megfelelő mennyiségű információt a piaci 
szereplőktől és a közigazgatásoktól 
megszerezzék, valamint hogy 
hozzájussanak a hálózati és információs 
rendszerek működését befolyásoló 
tényleges eseményekkel kapcsolatos
valamennyi megbízható adathoz.

(29) Az illetékes hatóságoknak, az 
egyedüli összekötőknek és az ENISA-nak
rendelkezniük kell a feladataik 
teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
beleértve azt a hatáskört is, hogy a hálózati 
és információs rendszerek biztonsági 
szintjének értékeléséhez szükséges 
megfelelő mennyiségű információt a piaci 
szereplőktől és a közigazgatásoktól 
megszerezzék, valamint hogy 
hozzájussanak a hálózati és információs 
rendszerek működését befolyásoló 
tényleges eseményekkel kapcsolatos 
valamennyi megbízható adathoz.

Or. el

Módosítás 129
Konstantinos Poupakis
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Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az események hátterében sok esetben 
bűncselekmények állnak. Az események 
bűncselekmény jellege akkor is 
feltételezhető, ha erre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésére kezdettől fogva egyértelmű 
bizonyíték. Ebben az összefüggésben 
fontos, hogy a biztonsági fenyegetésekre 
való hatékony és átfogó reagálás részét 
képezze az illetékes hatóságok és a 
bűnüldöző hatóságok közötti megfelelő 
együttműködésnek. A biztonságos, védett 
és ellenállóbb környezet előmozdítására 
való törekvés jegyében különösen 
kívánatos a vélhetően súlyos 
bűncselekménynek minősülő események 
bűnüldöző hatóságoknál való módszeres 
bejelentése. Azt, hogy egy esemény súlyos 
bűncselekménynek minősül-e, a 
számítástechnikai bűnözésről szóló uniós 
jogszabályok alapján kell értékelni.

(30) Az események hátterében sok esetben 
bűncselekmények állnak. Az események 
bűncselekmény jellege akkor is 
feltételezhető, ha erre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésére kezdettől fogva egyértelmű 
bizonyíték. Ebben az összefüggésben 
fontos, hogy a biztonsági fenyegetésekre 
való hatékony és átfogó reagálás részét 
képezze az illetékes hatóságok, az egyedüli 
összekötők, az ENISA és a bűnüldöző 
hatóságok közötti megfelelő 
együttműködésnek. A biztonságos, védett 
és ellenállóbb környezet előmozdítására 
való törekvés jegyében különösen 
kívánatos a vélhetően súlyos 
bűncselekménynek minősülő események 
bűnüldöző hatóságoknál való módszeres 
bejelentése. Azt, hogy egy esemény súlyos 
bűncselekménynek minősül-e, a 
számítástechnikai bűnözésről szóló uniós 
jogszabályok alapján kell értékelni.

Or. el

Módosítás 130
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Ez az irányelv nem sérti az 
adatvédelemmel kapcsolatos uniós 
vívmányokat.
Az ezen irányelv rendelkezései szerint 
felhasznált személyes adatokat a 
szigorúan szükséges körre kell korlátozni, 
és csak a szigorúan szükséges szereplők 
számára szabad továbbítani, valamint a 
lehetséges mértékig – ha nem teljes 
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mértékben – anonimnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 131
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30b) Az általános adatvédelmi jogszabály 
uniós szinten történő elfogadásának meg 
kell előznie a kiberbiztonságról szóló 
jogszabály uniós szinten történő 
elfogadását. Ezért ezt az irányelvet csak az 
általános adatvédelmi rendelet 
elfogadását követően célszerű elfogadni.

Or. en

Módosítás 132
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztonsági események kapcsán sok 
esetben személyes adatok kerülnek 
veszélybe. Ebben az összefüggésben az 
illetékes hatóságoknak és az adatvédelmi 
hatóságoknak együtt kell működniük és 
információt kell cserélniük a személyes 
adatok ilyen eseményekből eredő 
megsértése elleni intézkedések valamennyi 
releváns vonatkozása kapcsán. A 
tagállamok a biztonsági események 
bejelentésére vonatkozó kötelezettséget oly 
módon hajtják végre, hogy minimálisra 
csökkentik az adminisztratív terheket, 
amennyiben a biztonsági esemény a 

(31) A biztonsági események kapcsán sok 
esetben személyes adatok kerülnek 
veszélybe. Ebben az összefüggésben az 
illetékes hatóságoknak adott esetben együtt 
kell működniük és információt kell 
cserélniük a piaci szereplőkkel a személyes 
adatok ilyen eseményekből eredő 
megsértése elleni fellépés érdekében, az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal 
összhangban. A tagállamok a biztonsági 
események bejelentésére vonatkozó 
kötelezettséget oly módon hajtják végre, 
hogy minimálisra csökkentik az 
adminisztratív terheket, amennyiben a 
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személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján a személyes adatok megsértésével 
jár. Az ENISA az illetékes hatóságokkal és 
az adatvédelmi hatóságokkal való 
kapcsolattartás révén segítséget nyújthat az 
információcsere-mechanizmusok és a 
bejelentési formanyomtatványok 
kialakításában, kiküszöbölve ezzel a 
kétféle nyomtatvány használatának 
szükségességét. Az egységes bejelentési 
formanyomtatvány használata 
gördülékenyebbé tenné a személyes adatok 
biztonságát veszélyeztető események 
bejelentését, ami által a vállalkozások és a 
közigazgatások adminisztratív terhei is 
csökkennének.

biztonsági esemény a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján a személyes adatok 
megsértésével jár. Az ENISA az illetékes 
hatóságokkal és az adatvédelmi 
hatóságokkal való kapcsolattartás révén 
segítséget nyújthat az információcsere-
mechanizmusok és a bejelentési 
formanyomtatványok kialakításában, 
kiküszöbölve ezzel a kétféle nyomtatvány 
használatának szükségességét. Az egységes 
bejelentési formanyomtatvány használata 
gördülékenyebbé tenné a személyes adatok 
biztonságát veszélyeztető események 
bejelentését, ami által a vállalkozások és a 
közigazgatások adminisztratív terhei is 
csökkennének.

Or. en

Módosítás 133
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az együttműködési hálózat megfelelő 
működésének lehetővé tétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a következők 
meghatározása céljából: a tagállamok 
által teljesítendő kritériumok a 
biztonságos információmegosztási 
rendszerben való részvételhez; a korai 
előrejelzést kiváltó események pontosítása; 
valamint azon körülmények, amelyek 
fennállása esetén a piaci szereplők és a 
hatóságok kötelesek egy adott eseményt 
bejelenteni.

(34) Az együttműködési hálózat megfelelő 
működésének lehetővé tétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a korai előrejelzést 
kiváltó események pontosítása 
tekintetében.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 17. módosítás helyébe lép, és az előadó által a 9., 10. és 18. cikkhez fűzött új 
módosításokat tükrözi (lásd a 18. cikkre vonatkozó indokolást is).

Módosítás 134
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó feltételek egységességének 
biztosítása érdekében a következők 
tekintetében célszerű a Bizottságot 
végrehajtási jogkörrel felruházni: az 
illetékes hatóságok és a Bizottság között 
az együttműködési hálózat keretében folyó 
együttműködés; a biztonságos 
információmegosztási infrastruktúrához
való hozzáférés; az uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési terv, 
a nyilvánosság biztonsági eseményekről 
való tájékoztatására szolgáló formátumok 
és eljárások; valamint a hálózat- és 
információbiztonság szempontjából 
releváns szabványok és/vagy műszaki 
előírások. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

(36) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó feltételek egységességének 
biztosítása érdekében a következők 
tekintetében célszerű a Bizottságot 
végrehajtási jogkörrel felruházni: egyedüli 
összekötők és a Bizottság között az 
együttműködési hálózat keretében folyó 
együttműködés, a meglévő nemzeti szintű 
együttműködési mechanizmusok sérelme 
nélkül; a biztonságos
információmegosztási infrastruktúrára 
vonatkozó összekapcsolási és biztonsági 
szabványok közös készlete; az uniós 
hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési terv, valamint a 
nyilvánosság jelentős hatású biztonsági 
eseményekről való értesítésére szolgáló 
formátumok és eljárások. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 20. módosítás helyébe lép. A módosítás célja, hogy kijavítsa a bizottsági 



AM\1004135HU.doc 21/72 PE519.685v01-00

HU

javaslatnak a tervezett végrehajtási aktus tartalmával kapcsolatos egyik hibáját, valamint 
hogy tükrözze a 9. cikk (3) bekezdéséhez javasolt új módosítást.

Módosítás 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ezen irányelv alkalmazása során a 
Bizottság megfelelő kapcsolatot tart fenn 
az érintett ágazati bizottságokkal és a 
különösen az energia, a közlekedés és az 
egészségügy területén uniós szinten 
létrehozott érintett szervekkel.

(37) Ezen irányelv alkalmazása során a 
Bizottság megfelelő kapcsolatot tart fenn 
az érintett ágazati bizottságokkal és a 
különösen az energia, a közlekedés, az 
egészségügy és a katonaság területén 
uniós szinten létrehozott érintett 
szervekkel.

Or. es

Módosítás 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A számítógépes bűnözés elleni 
küzdelmet ki kell egészíteni az államok 
közötti kémkedés elleni küzdelemmel, 
amely sérti EU és tagállamai 
szuverenitását. Ezen irányelv feladata az, 
hogy egyéb számítógépes 
bűncselekmények mellett, védelmet 
nyújtson a polgároknak, a 
vállalkozásoknak, az állami és a magán 
intézményeknek, államoknak és a 
kormányoknak a közönséges 
bűncselekmények, a szervezett bűnözés és 
a kémkedés ellen.

Or. es
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Módosítás 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) E javaslat megfelel az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt elveknek és 
jogoknak, tiszteletben tartja nevezetesen a 
magánélet és a magáncélú kommunikáció
tiszteletben tartásához való jogot, a
személyes adatok védelméhez való jogot, a 
vállalkozás szabadságát, a tulajdonhoz való 
jogot, a hatékony jogorvoslathoz való jogot 
és a Bíróság előtti meghallgatáshoz való 
jogot. Ezen irányelvet az említett jogokkal 
és elvekkel összhangban kell végrehajtani.

(41) E javaslat semmi esetre sem 
korlátozhatja vagy törölheti el az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt elveket 
és jogokat, tiszteletben tartja nevezetesen a 
magánélet tiszteletben tartásához, illetve az 
információhoz és a kommunikációhoz
való jogot, az adatok védelméhez való 
jogot, a vállalkozás szabadságát, a 
tulajdonhoz való jogot, a hatékony
jogorvoslathoz való jogot és a Bíróság 
előtti meghallgatáshoz való jogot. Ezen 
irányelvet az említett jogokkal és elvekkel 
összhangban kell végrehajtani.

Or. es

Módosítás 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv olyan intézkedéseket 
állapít meg, amelyek biztosítják a hálózat-
és információbiztonság közös magas 
szintjét az Unión belül.

(1) Ez az irányelv olyan intézkedéseket 
állapít meg, amelyek biztosítják a hálózat-
és információbiztonság közös magas 
szintjét az Unión belül, biztonságos és 
megbízható digitális környezetet nyújtva, 
szavatolva a hálózatsemlegességet és a 
telekommunikációhoz és az összes 
kapcsolódó szolgáltatásokhoz való 
egyetemes jogot.

Or. es
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Módosítás 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piaci szereplőkre és a 
közigazgatásokra vonatkozóan biztonsági 
követelményeket állapít meg.

c) a piaci szereplőkre és a 
közigazgatásokra vonatkozóan, a 
mérlegelési jogkört kizáró biztonsági 
követelményeket állapít meg.

Or. es

Módosítás 140
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piaci szereplőkre és a 
közigazgatásokra vonatkozóan biztonsági 
követelményeket állapít meg.

c) a piaci szereplőkre vonatkozóan 
biztonsági követelményeket állapít meg.

Or. en

Indokolás

Összekapcsolja a módosításnak az alkalmazási kört korlátozó rendelkezését a IV. fejezettel. A 
közigazgatások nem kerülhetnek a IV. fejezet alkalmazási körébe, mivel a belső piac 
működése szempontjából a jelentőségük korlátozott, és közszolgálati küldetésük miatt az adott 
helyzetben elvárható gondossággal kell eljárniuk. Ezért nem lenne helyénvaló, hogy 
ugyanolyan kötelezettségek vonatkoznának rájuk, mint a piaci szereplőkre.

Módosítás 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 14. cikkben előírt biztonsági 
követelmények nem alkalmazandók sem a 
2002/21/EK irányelv szerinti nyilvános 
hírközlési hálózatokat üzemeltető és 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokra – ezekre az említett 
irányelv 13a. és 13b. cikkében 
meghatározott biztonsági és integritási 
követelmények vonatkoznak –, sem pedig 
a bizalmi szolgáltatások nyújtóira.

törölve

Or. es

Módosítás 142
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez az irányelv továbbá nem sérti sem a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, sem az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, sem 
pedig a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseit.

(5) Ez az irányelv továbbá nem sérti sem a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, sem az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, sem 
pedig a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 2000. december 
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseit. A 
személyes adatok bármilyen 
felhasználásának szigorúan az ezen 
irányelv céljához szükséges mértékre kell 
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korlátozódnia, és a lehetséges mértékig –
ha nem teljes mértékben – anonimnek kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 143
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az együttműködési hálózaton keresztül 
a III. fejezetnek megfelelően történő 
információmegosztás, valamint a hálózat-
és információbiztonsági eseményeknek a 
14. cikk alapján történő bejelentése 
személyes adatok feldolgozását teheti 
szükségessé. Az ezen irányelv közérdekű 
céljainak eléréséhez szükséges ilyen 
adatfeldolgozást a tagállamok a 95/46/EK 
irányelv 7. cikkét és a 2002/58/EK 
irányelvet a nemzeti jogukba átültető 
rendelkezések alapján engedélyezik.

(6) Az együttműködési hálózaton keresztül 
a III. fejezetnek megfelelően történő 
információmegosztás, valamint a hálózat-
és információbiztonsági eseményeknek a 
14. cikk alapján történő bejelentése 
személyes adatok feldolgozását teheti 
szükségessé. Az ezen irányelv közérdekű 
céljainak eléréséhez szükséges ilyen 
adatfeldolgozást a tagállamok a 95/46/EK 
irányelv 7. cikkét és a 2002/58/EK 
irányelvet a nemzeti jogukba átültető 
rendelkezések alapján engedélyezik. A 
tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
szereplőket és az illetékes hatóságokat 
nem vonják felelősségre a személyes 
adatok olyan felhasználásáért, amely az 
együttműködési hálózaton belüli 
információmegosztáshoz szükséges.

Or. en

Módosítás 144
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok – az uniós jog szerinti A tagállamok – az uniós jog szerinti 
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kötelezettségeik sérelme nélkül – nem 
akadályozhatók meg abban, hogy
magasabb biztonság szintet biztosító 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak fenn.

kötelezettségeik és a nemzetbiztonsági 
célok sérelme nélkül – magasabb biztonság 
szintet biztosító rendelkezéseket fogadnak 
el vagy tartanak fenn.

Or. en

Módosítás 145
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „kibernetikai ellenálló képesség”: a 
hálózati és információs rendszerek azon 
képessége, hogy ellenálljanak az 
eseményeknek, és az események után 
visszanyerjék teljes működési 
kapacitásukat, ideértve a műszaki 
meghibásodást, az áramkimaradást és a 
biztonsági eseményeket is;

Or. en

Módosítás 146
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kockázat”: a biztonságra kedvezőtlen 
hatást gyakorolni képes körülmény vagy 
esemény;

3. „kockázat”: a biztonságra kedvezőtlen 
hatást gyakorolni képes. megalapozottan 
azonosítható körülmény vagy esemény;

Or. en
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Módosítás 147
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „információs társadalmi szolgáltatás”: 
a 98/34/EK irányelv 1. cikkének 2. pontja 
szerinti szolgáltatás;

törölve

Or. en

Módosítás 148
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) más, a II. mellékletben nem kimerítő 
jelleggel felsorolt információs társadalmi 
szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő 
információs társadalmi szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató;

törölve

Or. en

Módosítás 149
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az energiaszolgáltatás, a közlekedés, a 
banki szolgáltatások, a tőzsdei 
szolgáltatások és az egészségügy 
szempontjából alapvető fontosságú – a II. 
mellékletben nem kimerítő jelleggel 
felsorolt – gazdasági és társadalmi 

b) a gazdasági stabilitás és ellenálló 
képesség, a közegészségügy, a 
közbiztonság fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra és 
azok bármilyen kombinációjának 
üzemeltetője, amely infrastruktúra zavara 
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tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
üzemeltetője.

vagy megsemmisülése jelentős hatást 
gyakorolna egy tagállamban amiatt, hogy 
nem tudja fenntartani az említett 
funkciókat, amelyeket nem kimerítő 
jelleggel a II. melléklet tartalmaz.

Or. en

Módosítás 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az energiaszolgáltatás, a közlekedés, a 
banki szolgáltatások, a tőzsdei 
szolgáltatások és az egészségügy 
szempontjából alapvető fontosságú – a II. 
mellékletben nem kimerítő jelleggel 
felsorolt – gazdasági és társadalmi 
tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
üzemeltetője.

b) az energiaszolgáltatás, a közlekedés, a 
banki szolgáltatások, a tőzsdei 
szolgáltatások és az egészségügy 
szempontjából alapvető fontosságú – a II. 
mellékletben nem kimerítő jelleggel 
felsorolt – gazdasági és társadalmi 
tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
üzemeltetője, amennyiben az érintett 
hálózati és információs rendszerek 
közvetlenül kapcsolódnak hozzá.

Or. en

Indokolás

A tisztán „ágazati” megközelítés helyett be kell vezetni egy „infrastruktúra szerinti” 
megközelítést. Valójában egy kritikus infrastruktúra üzemeltetőjének nem mindegyik hálózati 
és információs rendszere „kritikus jelentőségű” abban az értelemben, hogy elengedhetetlen 
az alapvető tevékenységek fenntartásához (pl. a berendezések karbantartásával kapcsolatos 
hálózati és információs rendszerek).  Csak a kritikus infrastruktúrához közvetlenül 
kapcsolódó hálózati és információs rendszerek tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá.

Módosítás 151
Toine Manders

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

(1a) A mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás1 2. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
mikrovállalkozás e fogalommeghatározás 
alkalmazási körében nem „piaci 
szereplő”, kivéve ha az e pont első 
bekezdésének b) pontja értelmében 
meghatározott kritikus infrastruktúra 
üzemeltetőjének leányvállalataként 
működik.
_____________
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. en

Módosítás 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk törölve
Alapelv

A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban saját területükön biztosítják 
a hálózati és információs rendszerek 
magas szintű biztonságát.

Or. en

Indokolás

A törlés az 1. cikk (1) bekezdésével való átfedés elkerülése érdekében szükséges. Ráadásul a 
tagállamok csak a címek ezen irányelvben meghatározott követelményeknek való 
megfelelőségét tudják biztosítani. A magas szintű biztonság garantálásának általános elve 
nem érvényesíthető.



PE519.685v01-00 30/72 AM\1004135HU.doc

HU

Módosítás 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban saját területükön biztosítják a 
hálózati és információs rendszerek magas 
szintű biztonságát.

A tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban saját területükön biztosítják a 
hálózati és információs rendszerek magas 
szintű biztonságát. A számítógépes 
bűnözés elleni küzdelem kiegészül az EU 
és tagállamai szuverenitását sértő államok 
közötti kémkedés elleni küzdelemmel.

Or. es

Módosítás 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kutatási és fejlesztési tervek, valamint 
annak leírása, hogy ezek a tervek hogyan 
szolgálják a meghatározott prioritásokat.

e) kutatási és fejlesztési tervek, 
amelyekben kulcsszerepet kapnak az 
egyetemek és kutatóközpontok, valamint 
annak leírása, hogy ezek a tervek hogyan 
szolgálják a meghatározott prioritásokat.

Or. es

Módosítás 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) ezen irányelv végrehajtásához és 
kiterjesztéséhez szükséges, legnagyobb 
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gondossággal kidolgozott 
minőségprogramok és fejlesztések; 
valamennyi alkalmazás fejlesztése 
újrafelhasználható kóddal, és amennyire 
csak lehetséges, ingyenes szoftverek 
használatával történik.

Or. es

Módosítás 156
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a veszélyek azonosítására és az
események potenciális hatásainak 
felmérésére irányuló kockázatértékelési 
terv;

a) a kockázatok feltárására, 
rangsorolására, értékelésére és kezelésére, 
a potenciális események hatásainak és a 
megelőzési és ellenőrzési alternatíváknak
az értékelésére, valamint a lehetséges 
ellenintézkedések kiválasztási 
kritériumainak meghatározására irányuló
kozkázatkezelési keret;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 29. módosítás helyébe lép. A Bizottság javaslata túlságosan messzire 
mutatott a tagállamok nemzetbiztonsági kérdéseit illetően, és az együttműködési tervet 
kivitelezhetetlenné és túl bonyolulttá tette volna ahhoz, hogy hatékony legyen.

Módosítás 157
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a veszélyek azonosítására és az 
események potenciális hatásainak 

a) a veszélyek azonosítására és az 
események potenciális hatásainak 
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felmérésére irányuló kockázatértékelési 
terv;

felmérésére irányuló kockázatértékelési 
terv; a tervet évente felül kell vizsgálni és 
aktualizálni kell;

Or. en

Módosítás 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy online könyvtár közzététele, amely 
felsorolja az irányelvben előírt kockázat-
és adatkezelési követelményeket teljesítő 
valamennyi szervezetet, szavatolva, hogy 
egyetlen tagállam állampolgárainak 
információhoz való joga se szenvedjen 
csorbát, és megkövetelve a hálózati és 
információs rendszerek biztonságával 
összefüggő adatkezelések és eljárások 
átláthatóságát biztosító terv kidolgozását;

Or. es

Módosítás 159
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a jelszavak tárolásának és 
használatának javítása, például a 
hasítófüggvények vagy jelszókezelési 
segédprogramok használatának 
növelésével.

Or. en
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Módosítás 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a legkiszolgáltatottabb társadalmi 
csoportokra, így például a digitális 
szakadék által érintett polgárokra vagy a 
közösségi oldalak által veszélyeztetett 
kisebbségekre irányuló kiemelt figyelem.

Or. es

Módosítás 161
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát és a 
nemzeti hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervet azok elfogadásától 
számított egy hónapon belül meg kell 
küldeni a Bizottságnak.

(3) A nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát és a 
nemzeti hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervet azok elfogadásától 
számított három hónapon belül meg kell 
küldeni a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 162
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy, a hálózati 
és információs rendszerek biztonságáért 
felelős nemzeti illetékes hatóságot (a 

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy több, 
a hálózati és információs rendszerek 
biztonságáért felelős nemzeti illetékes 
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továbbiakban: „illetékes hatóság”). polgári hatóságot (a továbbiakban: 
„illetékes hatóság(ok)”).

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 32. módosítás helyébe lép, célja pedig annak további pontosítása, hogy 
melyik intézménytípusnak kell betöltenie a nemzeti illetékes hatóság szerepét.

Módosítás 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok nemzeti szinten 
nyomon követik ezen irányelv 
alkalmazását, és hozzájárulnak 
alkalmazásának az egész Unióban való 
következetességéhez.

(2) Az illetékes hatóságok nemzeti szinten 
nyomon követik ezen irányelv 
alkalmazását, és hozzájárulnak 
alkalmazásának az egész Unióban való 
következetességéhez. Emellett 
figyelemmel kísérik a hálózat- és 
információbiztonsági szempontok 
végrehajtását ezen a területen.

Or. es

Módosítás 164
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben valamely tagállam 
egynél több illetékes hatóságot jelöl ki, 
egyetlen nemzeti polgári hatóságot –
például egy illetékes hatóságot – kell 
kijelölnie a hálózati és információs 
rendszerek biztonságával foglalkozó, 
nemzeti egyedüli összekötőként (a 
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továbbiakban: „egyedüli összekötő”). 
Amennyiben valamely tagállam csak egy 
illetékes hatóságot jelöl ki, ez az illetékes 
hatóságnak egyúttal az egyedüli 
összekötőnek is kell lennie.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 33. módosítás helyébe lép, és összhangban van az előadó által a 6. cikk (1) 
bekezdéséhez fűzött új módosítással. Célja annak további pontosítása, hogy melyik 
intézménytípusnak kell betöltenie az egyedüli összekötő szerepét.

Módosítás 165
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok a 14. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően bejelentést 
kapjanak a közigazgatásoktól és a piaci 
szereplőktől a biztonsági eseményekről, és 
rendelkezzenek a 15. cikkben említett 
végrehajtási és jogalkalmazói jogkörrel.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok és az egyedüli 
összekötők adott esetben e cikk (2a) 
bekezdésével összhangban a 14. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően bejelentést 
kapjanak a piaci szereplőktől a biztonsági 
eseményekről, és rendelkezzenek a 15. 
cikkben említett végrehajtási és 
jogalkalmazói jogkörrel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 37. módosítás helyébe lép. Célja a különböző hatóságok szerepének 
tisztázása annak elkerülése érdekében, hogy párhuzamos bejelentések érkezzenek mind az 
illetékes hatóságokhoz, mind pedig az egyedüli összekötőkhöz. Mivel néhány ágazatban már 
bejelentik a biztonsági eseményeket az uniós szerveknek, el kell kerülni a párhuzamosságokat.

Módosítás 166
Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben uniós jogszabály 
ágazatspecifikus uniós felügyeleti vagy 
szabályozó szervet ír elő, többek között a 
hálózati és információs rendszerek 
biztonságával kapcsolatban, akkor ez a 
szerv kapja meg a 14. cikk (2) bekezdése 
szerinti bejelenést az ágazatban érintett 
piaci szereplőtől, valamint a 15. cikkben 
említett végrehajtási és jogalkalmazói 
jogköröket. Ez az uniós szerv e 
kötelezettségek tekintetében szorosan 
együttműködik a fogadó tagállam illetékes 
hatóságaival és egyedüli összekötőivel. A 
fogadó tagállam egyedüli összekötője
képviseli az uniós szervet a III. fejezet 
kötelezettségei tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 37. módosítás helyébe lép. Célja a különböző hatóságok szerepének 
tisztázása annak elkerülése érdekében, hogy párhuzamos bejelentések érkezzenek mind az 
illetékes hatóságokhoz, mind pedig az egyedüli összekötőkhöz. Mivel néhány ágazatban már 
bejelentik a biztonsági eseményeket az uniós szerveknek, el kell kerülni a párhuzamosságokat.

Módosítás 167
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
hálózatot („együttműködési hálózat”) 
hoznak létre a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok leküzdése terén folyó 
együttműködés céljából.

(1) Az egyedüli összekötők és a Bizottság, 
valamint kérésére az ENISA hálózatot 
(„együttműködési hálózat”) hoznak létre, 
hogy együttműködést folytassnak észlelési, 
elemzési és válaszadási eljárások 
kidolgozása terén a hálózati és információs 
rendszereket érintő biztonsági kérdések és 
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kockázatok vagy események kezelése 
érdekében.

Or. el

Módosítás 168
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az együttműködési hálózat állandó 
kapcsolatot teremt a Bizottság és az 
illetékes hatóságok között. Az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) felkérésre szakértő 
véleményével és tanácsaival segíti az 
együttműködési hálózatot.

(2) Az együttműködési hálózat állandó 
kapcsolatot teremt a Bizottság és az 
egyedüli összekötők között. Az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) felkérésre szakértő 
véleményével és tanácsaival segíti az 
együttműködési hálózatot. Adott esetben a 
piaci szereplőket és a kiberbiztonsági 
megoldásokat nyújtó szállítókat is 
felkérhetik, hogy vegyenek részt az 
együttműködési hálózatnak a (3) bekezdés 
g), h), i) pontjában említett 
tevékenységeiben.

Or. en

Indokolás

Az előadó azon módosításán túl, amely lehetővé teszi a piaci szereplők részvételét az 
együttműködési hálózatban, mérlegelni kell a kiberbiztonsági szolgáltatók bevonását is, ami 
jelentős hozzáadott értéket jelenthet, mivel ezek a szervezetek az ügyfélkörükben gyűjtött 
kiberfenyegetettségeket illetően hozzá tudnak járulni a hálózathoz, és a fogyasztói csoportok 
széles körében összevont képet tudnak adni a követelményekről, a kihívásokról és a bevált 
gyakorlatokról.

Módosítás 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy közös honlapon rendszeresen 
közzéteszik a folyamatban lévő korai 
előrejelzésekre és az összehangolt 
válaszintézkedésre vonatkozó nem 
bizalmas információkat;

c) a weboldalakon túl olyan elterjedt 
digitális felületeken, amelyeken 
mobiltelefonnal és táblagéppel is 
lehetséges a lekérdezés, rendszeresen 
közzéteszik a folyamatban lévő korai 
előrejelzésekre és az összehangolt 
válaszintézkedésre vonatkozó nem 
bizalmas információkat;

Or. es

Módosítás 170
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy tagállam vagy a Bizottság kérésére
közös vitára és értékelésre bocsátják az 5. 
cikkben említett – az irányelv hatálya alá 
tartozó – adott nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát vagy 
stratégiákat, illetőleg nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet vagy terveket;

d) közös vitára és értékelésre bocsátják az 
5. cikkben említett – az irányelv hatálya alá 
tartozó – adott nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát vagy 
stratégiákat, illetőleg nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet vagy terveket;

Or. en

Indokolás

A tagállamok vagy a Bizottság egyéni kéréseinek lehetővé tétele túl messzire mutatna, és 
aláásná egy ilyen együttműködési hálózat konstruktív működésének előfeltételeit.

Módosítás 171
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egy tagállam vagy a Bizottság kérésére
közös vitára és értékelésre bocsátják a 
CERT-ek eredményességét, különösen 
uniós szintű hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatok végzése 
kapcsán;

e) közös vitára és értékelésre bocsátják a 
CERT-ek eredményességét, különösen 
uniós szintű hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatok végzése 
kapcsán;

Or. en

Indokolás

A tagállamok vagy a Bizottság egyéni kéréseinek lehetővé tétele túl messzire mutatna, és 
aláásná egy ilyen együttműködési hálózat konstruktív működésének előfeltételeit.

Módosítás 172
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) minden releváns kérdésben 
együttműködnek és információt cserélnek 
az Europol szervezetén belül működő 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központtal, illetve más érintett európai 
szervekkel, különösen az adatvédelem, az 
energiaszolgáltatás, a közlekedés, a banki 
szolgáltatások, a tőzsdei szolgáltatások és 
az egészségügy területén;

f) a hálózat- és információbiztonság terén 
minden releváns kérdésben 
együttműködnek és szakértelmet cserélnek 
az Europol szervezetén belül működő 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központtal, illetve más érintett európai 
szervekkel, különösen az adatvédelem, az 
energiaszolgáltatás, a közlekedés, a banki 
szolgáltatások, a pénzpiacok és az 
egészségügy területén;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 44. módosítás helyébe lép. Célja a Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Európai Központtal és más érintett európai szervekkel kicserélt információtípusok tisztázása.

Módosítás 173
Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) rendszeres jelleggel szakértői 
értékeléseket szerveznek a képességek és a 
felkészültség témájában;

törölve

Or. en

Indokolás

Az előadó támogatja az együttműködési hálózatot; a szakértői értékelés azonban 
beleavatkozna jelentős nemzetbiztonsági szempontokba, amelyekre az EUMSZ 114. cikke nem 
terjed ki.

Módosítás 174
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) az ENISA-val együttműködésben a 14. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
paramétereken túl iránymutatásokat 
dolgoznak ki a biztonsági események 
bejelentésére vonatkozó ágazatspecifikus 
kritériumok tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 45. módosítás után következik (6. cikk (3) bekezdés ia) pont (új)). A 14. cikk 
(2) bekezdésére vonatkozó hivatkozást az 56–59. módosítással összefüggésben kell értelmezni. 
Míg ezen irányelv horizontális, ágazatokat átfogó kritériumokat ír elő a bejelentés 
elindítására, ágazatspecifikus kritériumokat is meg kell határozni. Az egész Unióra kiterjedő 
ágazatspecifikus alkalmazás elérése érdekében, a kritériumokat a hálózaton belül, az ENISA-
val együttműködve kell kidolgozni.
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Módosítás 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes hatóságok konzultálnak a 
közigazgatásokkal és az érintett piaci 
szereplőkkel, mielőtt az együttműködési 
hálózaton belül kicserélnek bármilyen 
érzékeny és bizalmas információt a 
hálózati és információs rendszerűket 
érintő kockázatokkal és eseményekkel 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

E módosítás inkluzívabbá kívánja tenni az együttműködési hálózaton keresztül folyó 
információcsere eljárását azzal, hogy figyelembe veszi a közigazgatások vagy piaci szereplők 
lehetséges megjegyzéseit és észrevételeit a hálózati és információs rendszerüket érintő 
kockázatokkal és eseményekkel kapcsolatban. Az illetékes hatóságok figyelembe vehetik ezeket 
az észrevételeket, azok azonban nem kötelezőek.

Módosítás 176
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megállapítja az illetékes hatóságok és a 
Bizottság közötti, a (2) és (3) bekezdésben 
említett együttműködés elősegítésének 
módozatait. Az ilyen végrehajtási jogi 
aktusokat a 19. cikk (2) bekezdése szerinti 
konzultációs eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megállapítja az illetékes hatóságok és a 
Bizottság közötti, a (2) és (3) bekezdésben 
említett együttműködés elősegítésének 
módozatait. Az ilyen végrehajtási jogi 
aktusokat a 19. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 177
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Személyes adatok kizárólag olyan 
címzettekkel közölhetők, akiknek ezeket az 
adatokat a vonatkozó jogalappal 
összhangban feladataik ellátásához fel 
kell dolgozniuk. A közölt adatok körét a 
feladataik ellátásához szükséges 
mértékűre kell szűkíteni. Biztosítani kell a 
célkorlátozás elvének való megfelelést. Az 
ilyen adatok megőrzésének időkorlátját az 
ebben az irányelvben megállapított 
célokra vonatkozóan kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 178
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamoknak a biztonságos 
információmegosztási rendszerben való 
részvételére vonatkozó, azt biztosító 
kritériumok, hogy a feldolgozás 
valamennyi lépése során valamennyi 
résztvevő a biztonság és az ellenálló 
képesség magas szintjét szavatolja, többek 
között a 95/46/EK irányelv 16. és 17. cikke 
és a 45/2001/EK rendelet 21. és 22. cikke 
szerinti megfelelő titoktartási és biztonsági 
intézkedésekkel.

Or. en
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Módosítás 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 18 cikk alapján felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
biztonságos információmegosztási 
rendszerben való részvételre jogosult 
tagállamok által az alábbiak tekintetében 
teljesítendő kritériumok meghatározására 
vonatkozóan:

törölve

a) biztonságos és ellenállóképes, az 
együttműködési hálózat biztonságos 
infrastruktúrájával kompatibilis és 
interoperábilis, a 7. cikk (3) bekezdésével 
összhangban lévő hírközlési és 
információs infrastruktúra rendelkezésre 
állása nemzeti szinten, valamint
b) illetékes hatóságuk és CERT-jük 
megfelelő műszaki, pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal és eljárásokkal való olyan 
mértékű ellátottsága, amely lehetővé teszi 
a biztonságos információmegosztási 
rendszerben a 6. cikk (3) bekezdése, a 7. 
cikk (2) bekezdése és a 7. cikk (3) 
bekezdése alapján történő hatékony, 
eredményes és biztonságos részvételt.

Or. en

Indokolás

A 47. módosítás helyébe lép.

Módosítás 180
Christian Engström
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 18. cikk alapján felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
biztonságos információmegosztási 
rendszerben való részvételre jogosult 
tagállamok által az alábbiak tekintetében 
teljesítendő kritériumok meghatározására 
vonatkozóan:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – határozatokat fogad el a 
tagállamoknak az említett biztonságos 
infrastruktúrához való hozzáféréséről, a 
(2) és (3) bekezdésben említett kritériumok 
alapján. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
19. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(3) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – elfogadja az összekapcsolási és 
biztonsági szabványok közös készletét, 
amelynek az egyedüli összekötőknek meg 
kell felelniük, mielőtt érzékeny és 
bizalmas információkat cserélnének ki az 
együttműködési hálózaton. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az összekapcsolási és biztonsági szabványok közös készletét kell kidolgozni az információk 
védelme és annak érdekében, hogy átlátható eljárást és a kölcsönös bizalom alapján 
fokozottabb információmegosztást érjenek el a tagállamok között.



AM\1004135HU.doc 45/72 PE519.685v01-00

HU

Módosítás 182
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
az együttműködési hálózat keretében korai 
előrejelzést adnak azokról a kockázatokról 
és eseményekről, amelyek a következő 
feltételeknek legalább az egyikét teljesítik: 

(1) Az egyedüli összekötők, a Bizottság 
vagy az ENISA az együttműködési hálózat 
keretében korai előrejelzést adnak azokról 
a kockázatokról és eseményekről, amelyek 
a következő feltételeknek legalább az 
egyikét teljesítik:

Or. el

Módosítás 183
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) léptékük gyorsan nő vagy gyors 
növekedésnek indulhat;

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a kritériumot folyamatosan teljesítenék, és az a korai előrejelzések aránytalanul nagy 
számát váltaná ki, ami meghaladja a hatóságok kapacitásait. Ráadásul egy kockázat vagy 
esemény lehetőségének fokozódása önmagában nem szükségszerűen igényel uniós szintű 
fellépést.

Módosítás 184
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghaladják vagy meghaladhatják a 
nemzeti reagálási kapacitást;

b) az egyedüli összekötő értékeli, hogy egy 
kockázat vagy esemény potenciálisan 
meghaladja-e a nemzeti reagálási 
kapacitást;

Or. en

Indokolás

E módosítása célja, hogy tovább pontosítsa a korai előrejelzések kiváltásának kritériumait. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján további pontosításokra van szükség a 
technológiai semlegesség biztosítása és az ágazatspecifikus feltételek visszaadása érdekében.

Módosítás 185
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) több tagállamot érintenek vagy 
érinthetnek.

c) az egyedüli összekötő vagy a Bizottság 
értékeli, hogy a kockázat vagy esemény 
több tagállamot érint-e.

Or. en

Indokolás

E módosítása célja, hogy tovább pontosítsa a korai előrejelzések kiváltásának kritériumait. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján további pontosításokra van szükség a 
technológiai semlegesség fenntartása és az ágazatspecifikus feltételek visszaadása érdekében.

Módosítás 186
Catherine Stihler

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

(1a) Az együttműködési hálózat tagjai 
csak akkor teszik nyilvánossá a 
kockázatokról vagy eseményekről kapott 
információkat, ha megkapták a bejelentő 
nemzeti illetékes hatóság jóváhagyását. 

Or. en

Módosítás 187
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ENISA a Bizottsággal együttműködve 
egy egész Európára kiterjedő 
gyorsriasztási és bejelentési rendszert
fejleszt ki és működtet, amely a 
tagállamok által alkalmazott
mechanizmusok kiegészítéseként 
működik.

Or. el

Módosítás 188
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – egy tagállam 
megkeresésére vagy saját 
kezdeményezésére – felkérhet egy 
tagállamot arra, hogy egy adott 
kockázatról vagy eseményről minden 
releváns információt rendelkezésre 
bocsásson.

törölve
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Or. en

Indokolás

E cikk (1) bekezdése már meghatározza, hogy milyen feltételek mellett kell elindítani a korai 
előrejelzést. Ezért a Bizottság vagy egyes tagállamok további, részletesebben meg nem 
határozott megkereséseinek lehetősége túlságosan messzire mutatna, és aláásná a konstruktív 
együttműködést.

Módosítás 189
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a korai előrejelzés tárgyát 
képező kockázat, illetve esemény 
gyaníthatóan bűnügyi természetű, az 
illetékes hatóságok vagy a Bizottság
tájékoztatja az Europol Számítástechnikai 
Bűnözés Elleni Európai Központját.

(4) Amennyiben a korai előrejelzés tárgyát 
képező kockázat, illetve esemény 
gyaníthatóan súlyosan bűnügyi természetű, 
és amennyiben az érintett piaci szereplő a 
15. cikk (4) bekezdésében említettek 
szerint gyaníthatóan súlyos büntetőjogi 
megítélés alá eső eseményeket jelentett be, 
a tagállam biztosítja, hogy adott esetben 
tájékoztassák az Europol 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központját.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 50. módosítás helyébe lép. A jogszerűség elve alapján a bűnüldöző 
hatóságoktól eltérő hatóságokat nem kötheti ez az elv, és ők automatikusan értesítik a 
gyaníthatóan büntetőjogi megítélés alá eső eseményeket. A nem bűnüldöző hatóságok és az 
Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központja közötti kapcsolatokat nem lehet 
ezen irányelv összefüggésében szabályozni.

Módosítás 190
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az együttműködési hálózat tagjai 
nem hozzák nyilvánosságra az (1) 
bekezdés szerint a kockázatokról és az 
eseményekről kapott információkat 
anélkül, hogy megkapták volna a 
bejelentő egyedüli összekötő előzetes 
jóváhagyását.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy védje a bizalmat és ösztönözze az információcserét a korai 
előrejelzések nyilvánosságra hozatalának összehangolásával.

Módosítás 191
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az együttműködési hálózat tagjai és a 
Bizottság nem hozzák nyilvánosságra az 
(1) bekezdés szerint a kockázatokkal és az 
eseményekkel kapcsolatban kapott 
információkat anélkül, hogy megkapták 
volna a bejelentő egyedüli összekötő 
előzetes jóváhagyását; emellett az 
együttműködési hálózaton belüli 
információmegosztás előtt a bejelentő 
egyedüli összekötő tájékoztatja 
szándékáról azt a piaci szereplőt, amelyre 
az információ vonatkozik, és amennyiben 
helyénvalónak tartja, anonimmé teszi a 
szóban forgó információt.

Or. en

Indokolás

Ez a bizalomépítés és az információmegosztás ösztönzése miatt fontos. E garanciák nélkül a 
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nemzeti illetékes hatóságok és a piaci szereplők nagy valószínűséggel tartózkodnának az 
események bejelentésétől és az információmegosztástól.

Módosítás 192
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Elégséges tartalékot kell beépíteni az 
összehangolt válaszadási tervbe.

Or. en

Módosítás 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Uniós hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési terv

Európai hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési terv és stratégia

Or. es

Módosítás 194
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervét úgy kell megtervezni, hogy 
összhangban legyen az 5. cikkben előírt 
nemzeti hálózat- és információbiztonsági 
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stratégiákkal és együttműködési tervekkel, 
beleértve adott esetben a (13a) 
preambulumbekezdésben említett leltárt 
is.

Or. en

Indokolás

Lásd Christian Engström (új) (13a) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítását.

Módosítás 195
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon lehetőség sérelme nélkül, hogy az 
együttműködési hálózat informális 
nemzetközi együttműködést folytasson, az 
Unió nemzetközi megállapodásokat köthet 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel az együttműködési hálózat 
egyes tevékenységeibe való bevonásuk 
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E 
megállapodásokban figyelemmel kell lenni 
arra, hogy az együttműködési hálózaton 
belül továbbított személyes adatoknak 
megfelelő védelmet kell biztosítani.

Azon lehetőség sérelme nélkül, hogy az 
együttműködési hálózat informális 
nemzetközi együttműködést folytasson, az 
Unió nemzetközi megállapodásokat köthet 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel az együttműködési hálózat 
egyes tevékenységeibe való bevonásuk 
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E 
megállapodásokban figyelemmel kell lenni 
arra, hogy az együttműködési hálózaton 
belül továbbított személyes adatoknak 
megfelelő védelmet kell biztosítani. 
Nemzetközi szinten az Uniónak törekszik 
úgy befolyásolni a közösségi hálózatok 
szolgáltatóit, hogy a megfelelő biztonsági 
intézkedések megtalálását ne a 
felhasználóra bízzák, hanem 
automatikusan biztosítsák az üzenetek 
maximális biztonságosságát és 
titkosítását, amely után a felhasználó 
bizonyos célokra tudatosan lehetővé teheti 
a biztonsági szint csökkentését.

Or. en
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Módosítás 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon lehetőség sérelme nélkül, hogy az 
együttműködési hálózat informális 
nemzetközi együttműködést folytasson, az 
Unió nemzetközi megállapodásokat köthet 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel az együttműködési hálózat 
egyes tevékenységeibe való bevonásuk 
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E 
megállapodásokban figyelemmel kell lenni 
arra, hogy az együttműködési hálózaton 
belül továbbított személyes adatoknak 
megfelelő védelmet kell biztosítani.

Azon lehetőség sérelme nélkül, hogy az 
együttműködési hálózat informális 
nemzetközi együttműködést folytasson, az 
Unió nemzetközi megállapodásokat köthet 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel az együttműködési hálózat 
egyes tevékenységeibe való bevonásuk 
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E 
megállapodásokban figyelemmel kell lenni 
arra, hogy az együttműködési hálózaton 
belül továbbított személyes adatoknak 
megfelelő védelmet kell biztosítani. 
Ezenkívül az ilyen megállapodásokban 
meg kell őrizni az EU szuverenitását, 
intézményei és tagállamok függetlenségét.

Or. es

Módosítás 197
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A piaci szereplők kritikussági szintje

A tagállamok meghatározhatják a piaci 
szereplők kritikussági szintjét, figyelembe 
véve az ágazatok sajátosságait, az ágazati 
szolgáltatás megfelelő szintjének 
fenntartása szempontjából a piaci szereplő 
fontosságát is magában foglaló 
paramétereket, a piaci szereplő által 
ellátott felek számát, valamint azt az 
időszakot, ameddig a piaci szereplő 



AM\1004135HU.doc 53/72 PE519.685v01-00

HU

alapszolgáltatásainak megszakadása 
negatív hatást gyakorol a nélkülözhetetlen 
gazdasági és társadalmi tevékenységek 
fenntartására.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a IV. fejezet része, és megelőzi e fejezet 14. cikkét. E cikk célja, hogy lehetővé 
tegye a II. melléklet, és ebből következően a IV. fejezetben meghatározott kötelezettségek 
differenciáltabb osztályozását. Az események bejelentését a kritikussági szintjüktől függetlenül 
a piaci szereplőknek kell elvégezniük, míg a biztonsági ellenőrzéseket hozzá lehet igazítani a 
piaci szereplő meghatározott kritikussági szintjéhez.

Módosítás 198
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A 
PIACI SZEREPLŐK HÁLÓZATAINAK 
ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREINEK 
BIZTONSÁGA

A PIACI SZEREPLŐK 
HÁLÓZATAINAK ÉS INFORMÁCIÓS 
RENDSZEREINEK BIZTONSÁGA

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a szöveget a jelentéstervezettel.

Módosítás 199
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
megfelelő műszaki és szervezési 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
megfelelő műszaki és szervezési 
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intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
tekintettel a tudomány és a technika 
mindenkori állására – a felmerülő 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintet 
kell garantálniuk. Így különösen 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások
folytonossága.

intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Ezen intézkedéseknek a 
felmerülő kockázatnak megfelelő 
biztonsági szintet kell biztosítaniuk. Így 
különösen hatékony és arányos 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó 
alapszolgáltatások folytonossága. Szükség 
esetén a közigazgatásoknak és piaci 
szereplőknek saját költségükre megfelelő 
és azonnali intézkedéseket is meg kell 
hozniuk annak érdekében, hogy 
kezeljenek minden új, előre nem látható 
biztonsági kockázatot, és helyreállítsák a 
szolgáltatás rendes biztonsági szintjét.

Or. en

Módosítás 200
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
tekintettel a tudomány és a technika 
mindenkori állására – a felmerülő 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintet 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
szereplők megfelelő és arányos műszaki és 
szervezési intézkedéseket tegyenek a 
működésük során általuk ellenőrzött és 
használt hálózatok és információs 
rendszerek biztonságát fenyegető 
kockázatok kezelése érdekében. Az említett 
intézkedéseknek – tekintettel a tudomány 
és a technika mindenkori állására – a 
felmerülő kockázatnak megfelelő 
biztonsági szintet kell garantálniuk. Így 
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kell garantálniuk. Így különösen 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

különösen intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 55. módosítás helyébe lép.

Módosítás 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (8) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott, kritikus infrastruktúrák 
üzemeltetői csak azokat az előző 
bekezdésben meghatározott eseményeket 
jelentik be, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a kritikus infrastruktúra 
védelméhez.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikk 8b. pontjában a piaci szereplők második típusának 
fogalommeghatározásával (kritikus infrastruktúra üzemeltetője) kapcsolatban bevezetett 
módosítást tükrözi. Valójában egy kritikus infrastruktúra üzemeltetőjének nem mindegyik 
hálózati és információs rendszere „kritikus” abban az értelemben, hogy elengedhetetlen a 
nélkülözhetetlen tevékenységek fenntartásához. Csak a kritikus infrastruktúrához közvetlenül 
kapcsolódó hálózati és információs rendszerek tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá.
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Módosítás 202
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeknek a paramétereknek a további 
meghatározása a 8. cikk (3) bekezdésének 
ib) pontjával összhangban történik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az 57., 58. és 59. cikk módosítást követi a (2) bekezdés 3. mondataként. Ez a 
módosítás a 8. cikk (3) bekezdéséhez az iránymutatásokkal kapcsolatban benyújtott új 
módosításra hivatkozik.

Módosítás 203
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztonsági események elhárításáért 
a szoftvergyártók felelnek: a súlyos 
eseteket a bejelentéstől számított 24 órán 
belül kell elhárítani, 72 órán belül pedig 
azokat az eseteket, amelyeknél nem 
valószínűsíthető jelentős pénzügyi 
veszteség, illetve a személyes adatok 
súlyos megsértése.

Or. en

Módosítás 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak értékelése céljából, hogy egy 
esemény jelentős hatást gyakorol-e a 
közigazgatások és a piaci szereplők által 
nyújtott alapszolgáltatások biztonságára, 
különösen a következő kritériumokat kell 
figyelembe venni:
a) az ezen alapszolgáltatásoktól függő 
felhasználók száma, akiket az esemény 
érint;
b) ez e felhasználóknak okozott kár 
intenzitása;
c) az esemény időtartama;
d) az esemény gazdasági és társadalmi 
hatása;
e) a felhasználók személyes adataira 
gyakorolt hatás, ha az esemény érinti 
azokat.

Or. en

Indokolás

A bejelentendő események jobb leírása érdekében meg kell határozni a „jelentős hatás” 
fogalmát. Ez a felsorolás nem teljes, és az esemény sajátosságaitól függően más kritériumok 
is figyelembe vehetők.

Módosítás 205
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A kereskedelmi szoftverek gyártói 
számára nem biztosít védelmet a 
felelősséget kizáró záradék, amennyiben 
bizonyítható, hogy termékük 
konstrukciója nem alkalmas az előre 
látható biztonsági fenyegetések kezelésére.
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Or. en

Módosítás 206
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az adott felügyeleti szerv tájékoztatja 
a nyilvánosságot, vagy a megbízható 
szolgáltatókat kötelezheti erre. A 
bejelentésre és a nyilvánosságra hozatalra 
rendes körülmények között indokolatlan 
késedelem nélkül sor kerül; a megbízható 
szolgáltatók azonban kérelmezhetik a 
bejelentés és a nyilvánosságra hozatal 
késleltetését, hogy a sérülékeny pontokat 
ki lehessen javítani. Ha a felügyeleti szerv 
engedélyezi ezt késleltetést, az nem 
haladhatja meg a 45 napot, és az érintett 
szervezetnek vállalnia kell, hogy a világon 
bárhol található összes szolgáltatást 
igénybe vevő félnek kártérítést nyújt 
közvetlenül a bejelentés késleltetéséből 
eredő veszteségei miatt.

Or. en

Módosítás 207
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság tájékoztathatja a 
nyilvánosságot, vagy a közigazgatási 
szerveket és a piaci szereplőket a 
nyilvánosság tájékoztatására kötelezheti, 
amennyiben úgy véli, hogy az esemény 
nyilvánosságra hozatala közérdeket 

(4) Az illetékes hatóság tájékoztathatja a 
nyilvánosságot, vagy a közigazgatási 
szerveket és a piaci szereplőket a 
nyilvánosság tájékoztatására kötelezheti, 
amennyiben úgy véli, hogy az esemény 
nyilvánosságra hozatala közérdeket 
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szolgál. Az illetékes nemzeti hatóság a 
beérkező bejelentésekről és az e 
bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedésekről évente egyszer 
összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé.

szolgál. Az illetékes nemzeti hatóság a 
beérkező bejelentésekről és az e 
bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedésekről évente egyszer 
összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé. A 8. cikkben 
említett együttműködési hálózatnak 
bejelentett események esetében a többi 
nemzeti illetékes hatóság csak akkor teszi 
nyilvánossá a kockázatokról vagy 
eseményekről kapott információkat, ha 
azokat a bejelentő nemzeti illetékes 
hatóság jóváhagyta. 

Or. en

Módosítás 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság tájékoztathatja a 
nyilvánosságot, vagy a közigazgatási 
szerveket és a piaci szereplőket a 
nyilvánosság tájékoztatására kötelezheti, 
amennyiben úgy véli, hogy az esemény 
nyilvánosságra hozatala közérdeket 
szolgál. Az illetékes nemzeti hatóság a 
beérkező bejelentésekről és az e 
bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedésekről évente egyszer 
összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé.

(4) Az illetékes hatóság tájékoztathatja a 
nyilvánosságot, vagy a közigazgatási 
szerveket és a piaci szereplőket a 
nyilvánosság tájékoztatására kötelezheti, 
amennyiben úgy véli, hogy az esemény 
nyilvánosságra hozatala közérdeket 
szolgál. Az illetékes nemzeti hatóság a 
beérkező bejelentésekről és az e 
bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedésekről évente egyszer 
összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé. Az éves 
jelentésnek legalább a kiadott 
figyelmeztetések számát, valamint jellegük 
szerinti csoportosítását mindenképpen 
tartalmaznia kell. E jelentést nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni olyan formában, 
amely lehetővé teszi közzétételét bármely 
nyílt hozzáférésű adatportálon, amely azt 
közölni kívánja.

Or. es
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Módosítás 209
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság tájékoztathatja a 
nyilvánosságot, vagy a közigazgatási 
szerveket és a piaci szereplőket a 
nyilvánosság tájékoztatására kötelezheti, 
amennyiben úgy véli, hogy az esemény
nyilvánosságra hozatala közérdeket 
szolgál. Az illetékes nemzeti hatóság a 
beérkező bejelentésekről és az e 
bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedésekről évente egyszer 
összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé.

(4) Amennyiben a nyilvánosság 
tájékoztatása valamely esemény 
megelőzése vagy egy folyamatban lévő 
esemény kezelése céljából szükséges, vagy 
amennyiben az esemény által érintett piaci 
szereplő megtagadta az eseménnyel 
összefüggő, súlyos strukturális 
sérülékenység indokolatlan késedelem 
nélküli kezelését, az egyedüli összekötő az 
értesített illetékes hatósággal és az érintett 
piaci szereplővel folytatott konzultációt 
követően tájékoztathatja a nyilvánosságot
az egyes eseményekről. A nyilvánosságra 
hozatal előtt az értesített illetékes hatóság 
biztosítja, hogy az érintett piaci szereplő 
lehetőséget kapjon arra, hogy 
meghallgassák.
Az egyedüli összekötő a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről évente 
egyszer összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 61. módosítása helyébe lép, célja pedig annak megerősítése, 
hogy az egyes események nyilvánosságra hozatala előtt a piaci szereplőnek joga van arra, 
hogy meghallgassák. Emellett lehetővé teszi az egyedüli összekötő számára, hogy ellenőrizze 
és kiegészítse a nyilvánosságra hozandó információkat.

Módosítás 210
Malcolm Harbour
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy 
az eseménybejelentési kötelezettség 
keretében számára benyújtott minden 
információt anonimmé tesz, ha ezt az 
információt harmadik félnek továbbítják.

Or. en

Indokolás

Ez elengedhetetlen intézkedés a bizalomépítéshez és az információmegosztás bátorításához. 
Ilyen garancia nélkül a nemzeti illetékes hatóságok és tágabb körben a piaci szereplők 
visszariadnának az események bejelentésétől és az információmegosztástól.

Módosítás 211
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok évente a Bizottság és az 
együttműködési hálózat rendelkezésére 
bocsátják azoknak a közigazgatásoknak és 
piaci szereplőknek a listáját, amelyek nem 
jelzik pontosan az eseményeket. Ezt a 
listát nyilvánosan hozzáférhetővé lehet 
tenni.

Or. en

Módosítás 212
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az illetékes hatóságok vagy az 
egyedüli összekötők tervet határoznak 
meg, amely egyértelműen meghatározza 
az eseménybejelentés célját, azt, hogy a 
bejelentett információt hogyan használják 
fel, valamint a (2) bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásához 
szükséges formátumokat és eljárásokat, 
különös tekintettel az információk 
bizalmasságára és anonimitására.

Or. en

Indokolás

Egy esemény ismerete rendkívül érzékeny információ lehet, különösen mert az észlelés 
következtében előfordulhat, hogy a rosszindulatú szereplő másképp viselkedik, vagy eltünteti a 
nyomokat. Az esemény bejelentése tekintélyvesztést is eredményezhet, ha az esemény 
nyilvánossá válik. Ezért a bejelentés folyamatát és annak tartalmát össze kell kapcsolni a 
megszerzett információ végleges felhasználásával, hogy bátorítsák a megfelelő időben történő 
és teljes körű bejelentést, és elengedhetetlen, hogy megfelelő biztonsági ellenőrzéseket 
léptessenek életbe, amely kiterjed az anonimitás biztosítására is.

Módosítás 213
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
ezt a cikket és a 15. cikket értelemszerűen
alkalmazzák a közigazgatásokra is.

Or. en

Indokolás

Egy esemény ismerete rendkívül érzékeny információ lehet, különösen mert az észlelés 
következtében előfordulhat, hogy a rosszindulatú szereplő másképp viselkedik, vagy eltünteti a 
nyomokat. Az esemény bejelentése tekintélyvesztést is eredményezhet, ha az esemény 
nyilvánossá válik. Ezért a bejelentés folyamatát és annak tartalmát össze kell kapcsolni a 
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megszerzett információ végleges felhasználásával, hogy bátorítsák a megfelelő időben történő 
és teljes körű bejelentést, és elengedhetetlen, hogy megfelelő biztonsági ellenőrzéseket 
léptessenek életbe, amely kiterjed az anonimitás biztosítására is.

Módosítás 214
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hatáskört kapnak a 
közigazgatások vagy a piaci szereplők 
által benyújtott bizonyíték és bejelentés 
pontosságának értékelésére.

Or. en

Módosítás 215
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) alávessék magukat egy képesített 
független testület vagy nemzeti hatóság 
biztonsági ellenőrzésének, és annak 
eredményét az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsássák.

b) igazolják a biztonsági politikák 
hatékony végrehajtását, például egy 
képesített független testület vagy nemzeti 
hatóság biztonsági ellenőrzésének 
eredményeit, és az igazolást bocsássák az 
illetékes hatóság vagy az egyedüli 
összekötő rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 66. módosítás helyébe lép, célja pedig differenciált ellenőrzési 
követelmények meghatározása, figyelembe véve a piaci szereplő sajátosságait.
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Módosítás 216
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tagállamokat ösztönzik e piaci 
szereplő vagy közigazgatás tekintetében 
végzett ellenőrzések számának és 
intenzitásának csökkentésére, ha 
biztonsági ellenőrzése következetesen jó 
eredményeket mutat.

Or. en

Módosítás 217
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok évente biztonsági 
ellenőrzésen esnek át. Ezen ellenőrzések 
eredményeit nyilvánossá teszik.

Or. en

Módosítás 218
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E cikk (2) bekezdésének b) pontjától 
eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
az illetékes hatóságoknak vagy adott 
esetben az egyedüli összekötőknek eltérő 
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eljárásokat kell alkalmazniuk konkrét 
piaci szereplők tekintetében, e 
szereplőknek a 13a. cikkel összhangban 
meghatározott kritikussági szintje alapján. 
Abban az esetben, amikor a tagállamok 
így döntenek:
a) az illetékes hatóságok vagy adott 
esetben az egyedüli összekötők 
hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy 
kellően konkrét kérést nyújtsanak be a 
piaci szereplőnek, megkövetelve tőlük, 
hogy igazolják a biztonsági szabályzatok 
hatékony végrehajtását, például adják 
meg a képesített független ellenőr által 
elvégzett biztonsági ellenőrzés 
eredményeit, és az igazolást bocsássák az 
illetékes hatóság vagy az egyedüli 
összekötő rendelkezésére; 
b) szükség esetén, miután a piaci szereplő 
benyújtotta az a) pontban említett 
kérelmet, az illetékes hatóság vagy az 
egyedüli összekötő további igazolás 
benyújtását vagy egy képesített független 
testület vagy nemzeti hatóság által 
elvégzendő további ellenőrzést követelhet 
meg.

Or. en

Módosítás 219
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóságok a gyaníthatóan 
súlyos büntetőjogi megítélés alá eső 
eseményeket bejelentik a bűnüldöző 
hatóságoknak.

(4) Az illetékes hatóságok és az egyedüli 
összekötő tájékoztatja a piaci szereplőket 
arról a lehetőségről, hogy a gyaníthatóan 
súlyos büntetőjogi megítélés alá eső 
eseményeket bejelenthetik a bűnüldöző 
hatóságoknak.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a 69. módosítás helyébe lép. Az érintett piaci szereplő döntésére kell bízni, 
hogy a gyaníthatóan súlyos büntetőjogi megítélés alá eső eseményekkel szemben vádat 
emelnek-e. A jogszerűség elve alapján a bűnüldöző hatóságoktól eltérő hatóságokat nem 
kötheti ez az elv, és ők automatikusan értesítik a gyaníthatóan büntetőjogi megítélés alá eső 
eseményeket.

Módosítás 220
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok a személyes 
adatok megsértésével járó események 
kapcsán szorosan együttműködnek a 
személyesadat-védelmi hatóságokkal.

(5) Az illetékes hatóságok és az egyedüli 
összekötők a személyes adatok 
megsértésével járó események kapcsán 
szorosan együttműködnek az adatvédelmi
hatóságokkal. Az egyedüli összekötők és az 
adatvédelmi hatóságok az ENISA-val 
folytatott együttműködés keretében 
információcsere-mechanizmusokat és egy 
egységes formanyomtatványt dolgoznak 
ki, amelyek mind az ezen irányelv 14. 
cikkének (2) bekezdése szerinti, mind 
pedig a 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 szerinti bejelentések 
esetén használandók.
_________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
95/46/EK irányelve a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. 
o.).

Or. en

Módosítás 221
Konstantinos Poupakis
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok a személyes 
adatok megsértésével járó események 
kapcsán szorosan együttműködnek a 
személyesadat-védelmi hatóságokkal.

(5) Az illetékes hatóságok és az egyedüli 
összekötők a személyes adatok 
megsértésével járó események kapcsán 
szorosan együttműködnek a 
személyesadat-védelmi hatóságokkal. Az 
egyedüli összekötők és a személyesadat-
védelmi hatóságok az ENISA-val 
folytatott együttműködés keretében 
információcsere-mechanizmusokat és egy 
egységes mintát dolgoznak ki, amelyek az 
ezen irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti, illetve a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló [xxx] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti bejelentések esetén használandók.

Or. el

Módosítás 222
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
14. cikket és ezt a cikket értelemszerűen 
alkalmazzák a közigazgatásokra is.

Or. en

Módosítás 223
Toine Manders
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 14. cikk (1) bekezdésének egységes 
szellemben történő végrehajtása érdekében 
a tagállamok a hálózat- és 
információbiztonsági szempontból releváns 
szabványok és/vagy előírások 
alkalmazására ösztönöznek.

(1) A 14. cikk (1) bekezdésének egységes 
szellemben történő végrehajtása érdekében 
a tagállamok a hálózat- és 
információbiztonsági szempontból releváns 
nemzetközi vagy európai szabványok 
és/vagy előírások alkalmazására 
ösztönöznek. A piaci szereplők a 
magasabb szintű biztonság elérése 
érdekében szabadon alkalmazhatnak 
további intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 224
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 14. cikk (1) bekezdésének egységes 
szellemben történő végrehajtása érdekében 
a tagállamok a hálózat- és 
információbiztonsági szempontból releváns 
szabványok és/vagy előírások 
alkalmazására ösztönöznek.

(1) A 14. cikk (1) bekezdésének egységes 
szellemben történő végrehajtása érdekében 
a tagállamok a hálózat- és 
információbiztonsági szempontból releváns 
nyílt szabványok és/vagy előírások 
alkalmazására ösztönöznek.

Or. en

Módosítás 225
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
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cikk (1) bekezdésében említett szankciókat 
csak akkor alkalmazzák, ha a piaci 
szereplő szándékosan vagy súlyos 
gondatlanságból elmulasztotta teljesíteni a 
IV. fejezet szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 73. módosítás helyébe lép, és egyszerűbben fogalmazza meg az eredeti 
módosítást.

Módosítás 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes hatóságok felelősségre 
vonhatják a szoftver és hardver 
szolgáltatókat termékeik vagy 
szolgáltatásaik olyan hibája esetén, amely 
közvetlenül hozzájárul a hálózat- és 
információbiztonsági eseményekhez.

Or. es

Módosítás 227
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 9. 
cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (5) 
bekezdésében és a 14. cikk (5) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

(2) A Bizottság a 21. cikkben említett 
átültetési határidőtől számított öt évre 
szóló felhatalmazást kap a 10. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
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ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok vége 
előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok vége 
előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. en

Indokolás

Az előadó visszavonja a 47. módosítást, és ahelyett törli a 9. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 
módosítást. Egyben visszavonja az 51. módosítást is, és fenn kívánja tartani a 10. cikk (5) 
bekezdésében felhatalmazáson alapuló jogi aktust, mivel a 10. cikk (1) bekezdésében említett, 
a korai előrejelzés kiváltására vonatkozó kritériumot felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
tovább kell pontosítani, hogy az technológiai szempontból semleges legyen, elismerje az 
ágazatspecifikus feltételeket stb. Hogy tükrözze a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
vonatkozó változásokat, e módosítás a 74. módosítást is felváltja.

Módosítás 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Többplatformos üzenetküldő 
szolgáltatások

Or. es

Módosítás 229
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Tükörszerverek
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Or. en

Módosítás 230
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – 1 a francia bekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Tengeri közlekedés
i. Tengeri szállítók (belvízi, tengeri és part 
menti vízi személyszállítással, illetve 
belvízi, tengeri és part menti vízi 
árufuvarozással foglalkozó vállalkozások)
ii. Kikötők
iii. Forgalomirányítási üzemeltetők
iv. Járulékos logisztikai szolgáltatások:
– raktározás és tárolás,
– rakománykezelés, és
– egyéb szállítástámogató tevékenységek

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 97. módosítása helyébe lép, célja pedig az, hogy bevonja a 
belvízi szállítást is.

Módosítás 231
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Vízszolgáltatás

Or. en
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Indokolás

A 2000/60/EK irányelv 2. cikkének 38. pontjában meghatározott vízszolgáltatást, különösen a 
nagy vízszolgáltató helyeket nagy részben IT-rendszerek üzemeltetik, az emberi fogyasztásra 
szánt víz összetételét illetően is. Ráadásul néhány nagy telep esetében az IT-rendszerek 
meghibásodása azzal a kockázattal járhat, hogy megemelkedik a talajvízszint, aminek kritikus 
hatásai lehetnek, pl. átszakadhatnak a töltések. Ezért a vízszolgáltatást be kell venni a II. 
mellékletbe.

Módosítás 232
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Egészségügy: egészségügyi ellátó 
létesítmények (beleértve a kórházakat és a 
magánklinikákat is), valamint minden 
egyéb, az egészségügyi ellátásban részt 
vevő létesítmény

5. Egészségügy: egészségügyi ellátó 
létesítmények (beleértve a kórházakat és a 
magánklinikákat is), valamint minden 
egyéb, az egészségügyi ellátásban részt 
vevő létesítmény, olyan magán 
egészségügyi ellátó praxisok és 
gyógyszertárak kivételével, amelyek éves 
forgalma kevesebb, mint 2 millió euró

Or. en

Indokolás

Számos független egészségügyi ellátó praxis és gyógyszertár éves forgalma nem haladja meg 
a 2 millió eurót. Következésképpen az ilyen vállalkozásokat érintő események nagyon nagy 
valószínűséggel nem gyakorolnak olyan széles körű hatást a társadalomra, mint a nagyobb 
méretű vállalkozások esetében. Aránytalan lenne, ha az irányelv rendelkezéseit ilyen 
vállalkozásokra alkalmaznák, és hátrányosan hatna azon képességükre, hogy minőségi 
egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsanak.


