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Módosítás 7
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, a
„Szélessávú hozzáférés Európában: 
beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című közlemény9

megállapítja, hogy az internet kritikus 
fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a 
társadalom egésze számára nyújtott 
potenciális előnyök sokkal nagyobbak 
lehetnek, mint a magánüzemeltetők 
indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő 
beruházásra. Ezért ezen a téren szükség 
van állami támogatásra, ami azonban 
indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

(4) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, a
„Szélessávú hozzáférés Európában: 
beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című közlemény9

megállapítja, hogy az internet kritikus 
fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a 
társadalom egésze számára nyújtott 
potenciális előnyök sokkal nagyobbak 
lehetnek, mint a magánüzemeltetők 
indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő 
beruházásra. Ezért ezen a téren szükség 
van állami támogatásra, kiváltképp a vidéki 
térségekben, ami azonban indokolatlanul 
nem torzíthatja a versenyt.

Or. de

Módosítás 8
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hálózatsemlegesség döntő 
jelentőségű a nyílt internet 
megvalósításához

Or. de
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Módosítás 9
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A köz- és magánszféra közötti 
partnerségeknek a gyors szélessávú 
szolgáltatások – különösen vidéki 
térségeken belüli – rendelkezésre 
bocsátása érdekében történő alkalmazása 
tekintetében javasolt a regionális és helyi 
hatóságok, valamint a nyílt IKT-
szolgáltatások területén működő 
informatikai és kommunikációs 
technológiai kis- és középvállalkozások 
közötti, európai forrásokból támogatott 
köz-magán társulások igénybevétele, 
mivel ezek fenntartható alapot 
jelenthetnek az Unió egészén belüli helyi 
szakértelem- és tudásépítéshez.

Or. de

Módosítás 10
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez 
olyan fontos gazdasági és társadalmi 
előnyök kapcsolódnak, amelyek a 
befektetőknél nem jelennek meg és 
pénzben sem fejeződnek ki. A nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok olyan kulcsfontosságú 
infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a 
fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, 
gyorsaságán, megbízhatóságán és 
rugalmasságán alapuló digitális 
szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A 

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez 
olyan fontos gazdasági és társadalmi 
előnyök kapcsolódnak, amelyek a 
befektetőknél nem jelennek meg és 
pénzben sem fejeződnek ki. A nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok olyan kulcsfontosságú 
infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a 
fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, 
gyorsaságán, megbízhatóságán és 
rugalmasságán alapuló digitális 
szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A 
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gyorsabb hálózatok alkalmazása és 
elterjedése újabb lehetőségeket nyit a 
nagyobb sebességet igénylő innovatív 
szolgáltatások előtt. Uniós szintű 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
digitális távközlési hálózatok ezen két 
összetevője közötti szinergiákat és 
kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb 
mértékben optimalizálni lehessen.

gyorsabb hálózatok átfogó alkalmazása és 
elterjedése újabb lehetőségeket nyit a 
nagyobb sebességet igénylő innovatív 
szolgáltatások előtt. Uniós szintű 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
digitális távközlési hálózatok ezen két 
összetevője közötti szinergiákat és 
kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb 
mértékben optimalizálni lehessen.

Or. de

Módosítás 11
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára 
hasznos, amelyek a meglévő szélessávú 
hálózatok nem megfelelő összeköttetése és 
sebessége miatt gyakran nem tudják 
kihasználni a webalapú szolgáltatások, 
például a „felhőalapú” számítástechnika 
előnyeit. A kis- és középvállalkozások a 
korszerűbb hálózatok révén jelentős 
termelékenységnövekedést érhetnek el.

(11) Az innovatív internetszolgáltatások, a 
modern szoftver- és kommunikációs 
alkalmazások és az internetes kapcsolattal 
rendelkező mobil eszközök egyre nagyobb 
átviteli sebességet követelnek meg. A 
szupergyors szélessávú hálózatok telepítése 
különösen a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k), valamint a kulturális és kreatív 
ágazat számára hasznos, amelyek a
meglévő szélessávú hálózatok nem 
megfelelő összeköttetése és sebessége 
miatt gyakran nem tudják kihasználni a 
webalapú szolgáltatások, például a 
„felhőalapú” számítástechnika előnyeit. A 
kis- és középvállalkozások, valamint a 
kulturális és kreatív ágazat a korszerűbb 
hálózatok révén jelentős 
termelékenységnövekedést érhetnek el.
Ezért célul kell kitűzni, hogy a vidéki 
területeken is magas átviteli sebesség 
álljon rendelkezésre.

Or. de
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Módosítás 12
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A vidéki térségek ellátása érdekében
lényeges a hozzáférési hálózatok kiépítése, 
amelyek lehetővé teszik az egyes 
háztartások kapcsolódását.

Or. de

Módosítás 13
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag 
és változatos európai kulturális 
tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés 
növelése és fenntartása, valamint azok 
újrafelhasználási célból, a szerzői és 
szomszédos jogok teljes körű betartásával 
történő megnyitása serkenti a kreativitást, 
az innovációt és a vállalkozó kedvet. Az 
újrafelhasználható többnyelvű erőforrások 
akadálytalan elérhetősége segít azoknak a 
nyelvi korlátoknak a legyőzésében, 
amelyek hátráltatják az online 
szolgáltatások belső piacának működését, 
és akadályozzák a tudáshoz való 
hozzáférést.

(18) Az állami szerveknél fellelhető gazdag 
és változatos európai kulturális 
tartalmakhoz és adatokhoz való hozzáférés 
növelése és fenntartása, valamint azok 
újrafelhasználási célból, a szerzői és 
szomszédos jogok teljes körű betartásával 
történő megnyitása serkenti a kreativitást, 
az innovációt és a vállalkozó kedvet. Az 
újrafelhasználható többnyelvű erőforrások 
akadálytalan elérhetősége segít azoknak a 
nyelvi korlátoknak a legyőzésében, 
amelyek hátráltatják az online 
szolgáltatások belső piacának működését, 
és akadályozzák a tudáshoz való 
hozzáférést. Ugyanakkor a nemzeti, 
regionális és helyi döntéshozók számára 
továbbra is meg kell adni a lehetőséget, 
hogy információik használatát maguk 
határozzák meg, és hogy fedezzék a 
közfeladataik teljesítése révén keletkező 
költségeik nagy részét.

Or. de
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Módosítás 14
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén végbement 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
fel kell hatalmazni a Bizottságot az e 
rendelethez tartozó melléklet módosítását 
célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációt 
folytasson, és ennek keretében 
szakértőkkel is egyeztessen. A Bizottság 
felhatalmazásának célja a technológiai és 
piaci változások, a felmerülő szakpolitikai 
prioritások, illetve a különböző (többek 
között az energiaipari és a közlekedési) 
infrastruktúrák közötti lehetséges 
szinergiák megfelelő kezelése. A 
felhatalmazás kizárólag a közös érdekű 
projektek leírásának módosítására, közös 
érdekű projektek hozzáadására, illetve az 
aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projektek eltávolítására terjed ki; e 
lépéseknek előre meghatározott, világos és 
átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

(21) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén végbement 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
fel kell hatalmazni a Bizottságot az e 
rendelethez tartozó melléklet módosítását 
célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációt 
folytasson, és ennek keretében 
szakértőkkel, valamint regionális és helyi 
szereplőkkel is egyeztessen. A Bizottság 
felhatalmazásának célja a technológiai és 
piaci változások, a felmerülő szakpolitikai 
prioritások, illetve a különböző (többek 
között az energiaipari és a közlekedési) 
infrastruktúrák közötti lehetséges 
szinergiák megfelelő kezelése. A 
felhatalmazás kizárólag a közös érdekű 
projektek leírásának módosítására, közös 
érdekű projektek hozzáadására, illetve az 
aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projektek eltávolítására terjed ki; e 
lépéseknek előre meghatározott, világos és 
átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

Or. de

Módosítás 15
Sabine Verheyen

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

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági 
növekedéshez és támogatniuk kell az 
egységes piac fejlődését, ami az európai 
gazdaság, többek között a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének a növekedését 
eredményezi.

(1) hozzá kell járulniuk a gazdasági 
növekedéshez és támogatniuk kell az 
egységes piac fejlődését, valamint elő kell 
mozdítaniuk a gazdaságilag hátrányos 
helyzetű területek digitális integrációját, 
ami az európai gazdaság, többek között a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének a növekedését 
eredményezi.

Or. de

Módosítás 16
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az 
üzleti vállalkozások és a kormányzatok 
mindennapi életének javításához a nemzeti 
távközlési hálózatok összekapcsolásának és 
átjárhatóságának, valamint az e 
hálózatokhoz való hozzáférésnek az 
elősegítése révén.

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az 
üzleti vállalkozások és a kormányzatok 
mindennapi életének javításához a nemzeti 
távközlési hálózatok összekapcsolásának és 
átjárhatóságának, valamint az e az e 
hálózatokhoz való, elérhető árú
hozzáférésnek az elősegítése révén.

Or. de

Módosítás 17
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) ösztönözniük kell a nagy sebességű és 
szupergyors szélessávú hálózatok Európa-
szerte történő telepítését, ami pedig 

(3) ösztönözniük kell a 
technológiasemlegesség alapelvének 
megfelelő, nagy sebességű és szupergyors 
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elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

szélessávú hálózatok Európa-szerte történő 
telepítését, ami pedig elősegíti a 
transzeurópai digitális szolgáltatások 
kifejlesztését és telepítését.

Or. de

Módosítás 18
Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) kötelezettséget kell vállalniuk a 
hálózatsemlegesség alapelveinek 
betartására.

Or. de

Módosítás 19
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb 
adatátviteli sebességet biztosító 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése.

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb 
adatátviteli sebességet biztosító, mindenütt 
jelen lévő szupergyors szélessávú 
hálózatok telepítése.

Or. de

Módosítás 20
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szélessávú hálózatok telepítése a 
szigetek, a körülzárt régiók és a 
peremterületek az Unió központi régióival 
történő összekapcsolása érdekében, 30 
Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú 
kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli 
sebességet biztosítva.

b) szélessávú, legfőképp hozzáférési
hálózatok telepítése a szigetek, a körülzárt 
régiók és a peremterületek az Unió 
központi régióival történő összekapcsolása 
érdekében, 30 Mbps vagy annál gyorsabb 
szélessávú kapcsolatot lehetővé tevő 
adatátviteli sebességet biztosítva.

Or. de

Módosítás 21
Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a regionális és helyi hatóságok, 
valamint a nyílt IKT-szolgáltatások 
területén működő informatikai és 
kommunikációs technológiai kis- és 
középvállalkozások közötti köz-magán 
társulások támogatása;

Or. de

Módosítás 22
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű 
projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek – az e rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelően – meghozzák a 
szükséges jogi, adminisztratív, technikai 

törölve
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és pénzügyi intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg feltehetően nehéz kötelezettséget róna a közös érdekű projektekért felelős 
tagállamokra az e rendelet előírásainak való megfeleléshez szükséges intézkedések bevezetése 
tekintetében. Például az intelligens fogyasztásmérés esetében ez azt jelentené, hogy az 
intelligens mérőberendezéseket üzembe helyező tagállamoknak meg kellene felelniük e 
rendelet vonatkozó követelményeinek. Ez nem állna összhangban a villamos energiára és 
gázra vonatkozó harmadik irányelvcsomaggal.

Módosítás 23
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű 
projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek – az e rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelően – meghozzák a 
szükséges jogi, adminisztratív, technikai és 
pénzügyi intézkedéseket.

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű 
projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek, köztük a regionális és helyi 
hatóságok – az e rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelően – meghozzák a 
szükséges jogi, adminisztratív, technikai és 
pénzügyi intézkedéseket.

Or. de

Módosítás 24
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egységes digitális piacon fennálló 
akadályok elhárítását támogató 
transzeurópai távközlési hálózatok 
telepítését tanulmányoknak és a 

törölve
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programot támogató intézkedéseknek kell 
kísérniük. Ezek a következők:
a) Innovatív irányítás, feltérképezés és 
szolgáltatások A technikai 
segítségnyújtási intézkedések –
amennyiben a telepítéshez és az 

irányításhoz szükségessé válnak – a 
beruházási intézkedéseket és a pénzügyi 
eszközöket támogató projekt- és 
beruházástervezést, valamint 
megvalósíthatósági tanulmányokat 
foglalják magukban. A páneurópai 
szélessávú infrastruktúra feltérképezése
kiterjed az adott telephelyek részletes, 
folyamatos fizikai felmérésére és 
dokumentációjára, az elsőbbségi jogok 
elemzésére, a meglévő létesítmények 
továbbfejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálatára stb. Ennek során figyelemmel 
kell lenni a 2007/2/EK irányelv (INSPIRE 
irányelv) alapelveire, illetve a kapcsolódó 
szabványosítási tevékenységekre. A 
technikai segítségnyújtási intézkedések 
támogathatják a sikeres beruházási és 
telepítési modellek reprodukálását is.
Az ilyen intézkedések közé tartozhat 
továbbá az éghajlati szempontból történő 
ellenőrzés az éghajlattal kapcsolatos 
kockázatok felmérése és az infrastruktúra 
katasztrófákkal szembeni védelme 
céljából, a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályok követelményeivel 
összhangban.
b) Támogató intézkedések és egyéb 
technikai segítségnyújtás. Ezekre az 
intézkedésekre a közös érdekű projektek 
megvalósításának előkészítése, 
támogatása, illetve elterjesztésének 
felgyorsítása érdekében van szükség. A 
digitális szolgáltatások területén a 
támogató intézkedések ezenkívül 
ösztönözhetik és elősegíthetik az olyan új 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
elterjedését, amelyek a technológiai 
fejlődés, az érintett piacokon bekövetkező 
változások és a felmerülő szakpolitikai 
prioritások alapján szükségesek vagy 
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hasznosak lehetnek.

Or. en

Indokolás

Ezek nem élveznek támogatási prioritást az Európai Unió szintjén. Sokkal megfelelőbb, ha az 
uniós szintű támogatásokat inkább a kiépítésre, semmint egy feltérképező/megvalósíthatósági
tanulmányra fordítják, melyet megfelelőbb lenne tagállami szinten támogatni.

Módosítás 25
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú hálózatok terén a közös 
érdekű projektek elősegítése érdekében 
végrehajtott intézkedések az alkalmazott 
technológiától függetlenül:

A szélessávú hálózatok terén a közös 
érdekű projektek elősegítése érdekében 
végrehajtott intézkedések – ott, ahol a piac 
bizonyíthatóan nem képes ezen 
infrastruktúra kereskedelmi biztosítására
– az alkalmazott technológiától 
függetlenül:

Or. en

Indokolás

Világosnak kell lennie, hogy a támogatást csak azon területeknek lehet biztosítani, ahol a piac 
nem biztosítja a megfelelő eszközöket.

Módosítás 26
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 3 bekezdés – 4 albekezdés – 2 albekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felkészültség, az információmegosztás, a 
koordináció és a reagálási képesség uniós 
szintű javítása érdekében hírközlő 
csatornák és platformok fejlesztésére és 

A hírközlő csatornák és platformok 
tagállamokon belüli fejlesztésének 
elősegítésével – a meglévő nemzeti 
képességek és kezdeményezések 
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telepítésére kerül sor. figyelembevétele mellett – javul az uniós 
szintű felkészültség, az 
információmegosztás, a koordináció és a 
reagálási képesség.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak segítő szerepet kell betöltenie és figyelembe kell vennie a tagállamokban 
meglévő képességeket és kezdeményezéseket. Ez a módosítás tisztázná ezt.

Módosítás 27
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 3 bekezdés – 4 albekezdés – 2 albekezdés – 2 albekezdés – 1 
albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapvető szolgáltatási platform a 
nemzeti/kormányzati számítástechnikai 
szükséghelyzeteket kezelő csoportok 
(CERT) hálózata, amelynek működése az 
alapvető képességekre vonatkozó 
minimumszinteken alapul. Ez a hálózat 
képezi az uniós polgárok és kkv-k javát 
szolgáló európai információmegosztási és 
figyelmeztető rendszer (EISAS) gerincét.

Az alapvető szolgáltatási platform a 
nemzeti/kormányzati számítástechnikai 
szükséghelyzeteket kezelő csoportok 
(CERT) hálózata, amelynek működése az 
alapvető képességekre vonatkozó 
minimumszinteken alapul. Ez a hálózat 
korlátozott információmennyiséget
biztosíthat az uniós polgárok és kkv-k javát 
szolgáló európai információmegosztási és 
figyelmeztető rendszere (EISAS) számára.

Or. en

Indokolás

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségnek az európai információmegosztási 
és figyelmeztető rendszer (EISAS) végrehajtásáról szóló 2011. októberi jelentése kimondja, 
hogy „a nemzeti kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) 
üzemeltetési feltételei hatály, fókusz és források szempontjából megkérdőjelezik azt az 
elképzelést, amely a nemzeti/kormányzati CERT-ekre mint központi egységre és az EISAS 
tagállamokon belüli hajtóerejére építene.” Nem lenne helyes, ha a CERT-ek alkotnák az 
EISAS gerincét. Nagyobb szerepet kellene betölteniük azon szervezeteknek, melyek fő ügyfelei 
a kkv-k és az állampolgárok.
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Módosítás 28
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 3 bekezdés – 4 albekezdés – 2 albekezdés –3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) proaktív szolgáltatások – technológiák 
figyelése, biztonsággal kapcsolatos 
információk terjesztése és megosztása; 
biztonsági értékelések; biztonsági 
konfigurációra vonatkozó iránymutatás; 
behatolásérzékelési szolgáltatások;

a) Az európai információmegosztási és 
figyelmeztető rendszernek megfelelő 
információval és szakértelemmel kellene 
ellátnia az uniós állampolgárokat és kkv-
kat ahhoz, hogy megvédjék IT-
rendszereiket és adataikat. A 
nemzeti/kormányzati számítástechnikai 
szükséghelyzeteket kezelő csoportok 
(CERT) hálózatának létrehozása elősegíti 
a tagállamok közötti információcserét és 
együttműködést.

Or. en

Indokolás

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség végrehajtásról szóló jelentése azt 
sugallja, hogy az ilyen részletes információk nem lennének annyira értékesek a kkv-k és az 
állampolgárok számára. A szolgáltatások pontos részleteit az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség további munkája során kell meghatározni. A 
nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) 
hálózatának tevékenységeit a Bizottság az év folyamán valószínűleg részletesebben kifejti a 
számítógépes biztonságról szóló rendeletében, ezért azokat nem itt kell tárgyalni.

Módosítás 29
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 szakasz – 3 bekezdés – 4 albekezdés – 2 albekezdés –3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) reaktív szolgáltatások – váratlan 
események kezelése és az azokra való 
válaszadás; riasztások és figyelmeztetések; 
sebezhetőség elemzése és kezelése; 
programok kezelése (magas minőségű 
riasztás új rosszindulatú szoftverekkel és 

törölve
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egyéb programokkal kapcsolatban).

Or. en

Indokolás

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség végrehajtásról szóló jelentése azt 
sugallja, hogy az ilyen részletes információk nem lennének annyira értékesek a kkv-k és az 
állampolgárok számára. A szolgáltatások pontos részleteit az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) további munkája során kell meghatározni. A 
nemzeti/kormányzati számítástechnikai szükséghelyzeteket kezelő csoportok (CERT) 
hálózatának tevékenységeit a Bizottság az év folyamán valószínűleg részletesebben kifejti a 
számítógépes biztonságról szóló rendeletében, ezért azokat nem itt kell tárgyalni.


