
AM\1009437HU.doc PE523.040v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2013/0027(COD)

19.11.2013

MÓDOSÍTÁS:
128 - 362

Véleménytervezet
Pilar del Castillo Vera
(PE519.596v01-00)

a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas 
szintjére vonatkozó intézkedésekről

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))



PE523.040v01-00 2/131 AM\1009437HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\1009437HU.doc 3/131 PE523.040v01-00

HU

Módosítás 128
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hálózati és információs rendszerek és 
szolgáltatások nélkülözhetetlen szerepet 
játszanak társadalmunkban. 
Megbízhatóságuk és biztonságuk 
elengedhetetlen a gazdasági tevékenységek 
és a szociális jólét, és a különösen a belső 
piac működése szempontjából.

(1) A hálózati és információs rendszerek és 
szolgáltatások nélkülözhetetlen szerepet 
játszanak társadalmunkban. 
Megbízhatóságuk és biztonságuk 
elengedhetetlen az EU polgárainak 
szabadságához és általános 
biztonságához, valamint a gazdasági 
tevékenységek és a szociális jólét, és a 
különösen a belső piac működése 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 129
Krišjānis Kariņš

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 biztonsági események nagyságrendje 
és gyakorisága növekszik, és ezek az 
események jelentős veszélyt jelentenek a 
hálózatok és az információs rendszerek 
működésére. E rendszerek emellett 
könnyen a működésük károsítására vagy 
megszakítására irányuló szándékos és 
ártalmas cselekvések könnyű célpontjaivá 
válhatnak. Az ilyen események 
veszélyeztethetik a lakosság egészségét és 
biztonságát, akadályozhatják a gazdasági 
tevékenységek folytatását, jelentős 
pénzügyi veszteségeket okozhatnak, 
aláássák a felhasználói bizalmat, és 
jelentős károkat okozhatnak az Unió 
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gazdaságának.

Or. lv

Módosítás 130
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
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 és 
beruházói bizalmat, és jelentős károkat 
okozhatnak az Unió gazdaságának.

Or. en

Indokolás

A tőzsdén jegyzett vállalatok elleni igen elterjedt kibertámadások célja többek között a 
pénzügyi eszközök vagy valamely szellemi tulajdon ellopása, illetve a vállalat ügyfelei vagy 
üzleti partnerei által végzett műveletek megzavarása, ami kihathat a részvényesekkel fennálló 
kapcsolatokra, valamint az esetleges beruházók döntéseire.

Módosítás 131
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(2) A szándékos vagy véletlen biztonsági 
események nagyságrendje, gyakorisága és 
hatása növekszik, és ezek az események 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 132
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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) A hagyományos határokon átnyúló 
kommunikációs eszközök lévén a digitális 
információs rendszerek és elsősorban az 
internet alapvető szerepet játszanak az 
áruk, a szolgáltatások, az ötletek 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, 
és ezenkívül a külső piacok működése 
szempontjából is.

Or. en

Indokolás

A belső piacok hálózati és információs rendszereinek ellenálló képessége és stabilitása a 
globális és regionális piacokkal – így Észak-Amerikával, Ázsiával stb. – való kölcsönhatás 
szempontjából is létfontosságú.
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Módosítás 133
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető gazdasági szereplők esetében.

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető gazdasági szereplők esetében. 
A jogi keretnek a polgárok magánéletének 
és integritásának megóvásán kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 134
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
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biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető gazdasági szereplők esetében.

biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető magán- és közszférabeli 
gazdasági szereplők esetében. A 
létfontosságú infrastruktúrák 
figyelmeztető információs hálózatát 
(CIWIN) ki kell terjeszteni e konkrét 
szereplőkre.

Or. en

Módosítás 135
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
megelőzést, észlelést és reagálást. E 
mechanizmus eredményességének és 
inkluzív jellegének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy minden tagállam 
rendelkezzék minimális képességekkel és a 
saját területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 



PE523.040v01-00 8/131 AM\1009437HU.doc

HU

üzemeltető gazdasági szereplők esetében. üzemeltető gazdasági szereplők esetében.

Or. en

Módosítás 136
Christian Ehler, Manfred Weber, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető gazdasági szereplők esetében.

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek, a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető gazdasági szereplők és a 
tőzsdén jegyzett vállalatok esetében.

Or. en

Indokolás

A tőzsdén jegyzett vállalatok biztonságának megsértése komoly hatással lehet a vállalatok 
termékeire, szolgáltatásaira, az ügyfelekkel vagy a beszállítókkal fennálló kapcsolataira és 
általános versenyhelyzetére, ezáltal pedig jelentőst hatást gyakorolhat a belső (és külső) piac 
működésére. Ezen irányelv hatályának ezért a tőzsdén jegyzett vállalatokra is ki kell terjednie.

Módosítás 137
Amelia Andersdotter
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
alkalmazni a közigazgatási szervek és a
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető gazdasági szereplők esetében.

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és az események 
bejelentése érdekében minimális biztonsági 
előírásokat indokolt alkalmazni a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
esetében.

Or. en

Módosítás 138
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kormányok ne lépjenek túl hatáskörükön 
vagy ne éljenek vissza azzal, alapvető 
fontosságú, hogy az állami hatóságok 
információs és biztonsági rendszerei 
átláthatóak, törvényesek, pontosan 
meghatározottak legyenek, és azokat 
átlátható módon, demokratikus folyamat 
során fogadják el.

Or. en
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Módosítás 139
Amelia Andersdotter

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)25 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.

__________________ __________________
25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o. 25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

Or. en

Módosítás 140
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy a szabályozás (5) Annak érdekében, hogy a szabályozás 
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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)25 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.

valamennyi lényeges eseményre és 
kockázatra kiterjedjen, ezt az irányelvet a 
3. cikke (8) bekezdésének b) pontjában 
felsorolt szolgáltatásokat nyújtó és/vagy 
működtető hálózati és információs 
rendszerekre indokolt alkalmazni. A 
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)25

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.

__________________ __________________
25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o. 25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

Or. en

Módosítás 141
Jürgen Creutzmann

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 

(5) 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)25 szerinti 
nyilvános hírközlési hálózatokat 
üzemeltető és nyilvánosan elérhető 
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(Keretirányelv)25 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.

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokra – ezekre az említett 
irányelv 13a. cikkében meghatározott 
biztonsági és integritási követelmények 
vonatkoznak –, sem pedig a bizalmi 
szolgáltatások nyújtóira.

__________________ __________________
25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o. 25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

Or. en

Indokolás

A végtelen számú lehetséges események és az IKT-ágazat gyors technológiai fejlődése miatt 
mindig lesznek olyan események és kockázatok, amelyekre a szabályozás nem terjedhet ki. A 
törölt szövegrész azt a hamis benyomást keltheti, hogy minden kockázat a legteljesebb 
mértékben mérsékelhető, ami – legalábbis ésszerű erőfeszítéssel és forrásokkal – nem 
lehetséges.

Módosítás 142
Christian Ehler, Manfred Weber

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)25 szerinti nyilvános 
hírközlési hálózatokat üzemeltető és 
nyilvánosan elérhető elektronikus 

(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)25 szerinti nyilvános 
hírközlési hálózatokat üzemeltető és 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
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hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokra – ezekre az említett 
irányelv 13a. cikkében meghatározott 
biztonsági és integritási követelmények 
vonatkoznak –, sem pedig a bizalmi 
szolgáltatások nyújtóira.

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokra, amelyekre az említett 
irányelv 13a. cikkében meghatározott 
biztonsági és integritási követelmények 
vonatkoznak.

__________________ __________________
25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o. 25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

Or. en

Indokolás

A bizalmi szolgáltatásokat nyújtók alapvető szerepet játszanak a gazdasági, pénzügyi és egyéb 
műveletek biztosításában az e-kereskedelem, az e-kormányzat, az elektronikus banki 
szolgáltatások stb. területén. Ezért nem indokolt őket eleve kizárni.

Módosítás 143
Ioannis A. Tsoukalas

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, 
és az aláássa az Unió nemzetközi vezető 
szerepét a szabad, hatékony és biztonságos 
internet megőrzése és előmozdítása terén.

Or. en
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Módosítás 144
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hálózati és információs rendszerek 
biztonsági kihívásainak hatékony kezelése 
ezért globális megközelítést kíván, amely 
kiterjed a kapacitásépítésre és a tervezésre 
vonatkozó közös 
minimumkövetelményekre, az 
információcserére és a tevékenységek 
összehangolására, valamint az összes 
érintett piaci szereplőre és a közigazgatásra 
vonatkozó közös biztonsági 
minimumkövetelményekre.

(7) A hálózati és információs rendszerek 
biztonsági kihívásainak hatékony kezelése 
ezért globális megközelítést kíván, amely
kiterjed a kapacitásépítésre és a tervezésre 
vonatkozó közös 
minimumkövetelményekre, az 
információcserére és a tevékenységek 
összehangolására, valamint az összes piaci 
szereplőre és a közigazgatásra vonatkozó 
közös biztonsági 
minimumkövetelményekre.

Or. en

Módosítás 145
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hálózati és információs rendszerek 
biztonsági kihívásainak hatékony kezelése 
ezért globális megközelítést kíván, amely 
kiterjed a kapacitásépítésre és a tervezésre 
vonatkozó közös 
minimumkövetelményekre, az 
információcserére és a tevékenységek 
összehangolására, valamint az összes 
érintett piaci szereplőre és a közigazgatásra 
vonatkozó közös biztonsági 
minimumkövetelményekre.

(7) A hálózati és információs rendszerek 
biztonsági kihívásainak hatékony kezelése 
ezért globális megközelítést kíván, amely 
kiterjed a kapacitásépítésre és a tervezésre 
vonatkozó közös 
minimumkövetelményekre, a megfelelő 
kiberbiztonsági készségek kifejlesztésére, 
az információcserére és a tevékenységek 
összehangolására, valamint az összes 
érintett piaci szereplőre és a közigazgatásra 
vonatkozó közös biztonsági 
minimumkövetelményekre.

Or. en
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Módosítás 146
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hálózati és információs rendszerek 
biztonsági kihívásainak hatékony kezelése 
ezért globális megközelítést kíván, amely 
kiterjed a kapacitásépítésre és a tervezésre 
vonatkozó közös 
minimumkövetelményekre, az 
információcserére és a tevékenységek 
összehangolására, valamint az összes 
érintett piaci szereplőre és a 
közigazgatásra vonatkozó közös biztonsági 
minimumkövetelményekre.

(7) A hálózati és információs rendszerek 
biztonsági kihívásainak hatékony kezelése 
ezért globális megközelítést kíván, amely 
kiterjed a kapacitásépítésre és a tervezésre 
vonatkozó közös 
minimumkövetelményekre, az 
információcserére és a tevékenységek 
összehangolására, valamint a közös 
biztonsági minimumkövetelményekre.

Or. en

Módosítás 147
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A hálózati és információs rendszerek 
biztonsági kihívásainak hatékony kezelése 
ezért globális megközelítést kíván, amely 
kiterjed a kapacitásépítésre és a tervezésre 
vonatkozó közös 
minimumkövetelményekre, az 
információcserére és a tevékenységek 
összehangolására, valamint az összes 
érintett piaci szereplőre és a közigazgatásra 
vonatkozó közös biztonsági 
minimumkövetelményekre.

(7) A hálózati és információs rendszerek 
biztonsági kihívásainak hatékony kezelése 
ezért globális megközelítést kíván, amely 
kiterjed a kapacitásépítésre és a tervezésre
vonatkozó közös 
minimumkövetelményekre, az 
információcserére és a tevékenységek 
összehangolására, valamint az összes 
érintett piaci szereplőre és a közigazgatásra 
vonatkozó közös biztonsági 
minimumkövetelményekre. A közös 
minimumszabványokat a kiberbiztonsági 
koordinációs csoportok (CSCG) megfelelő 
ajánlásaival összhangban kell alkalmazni.
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Or. en

Módosítás 148
Amelia Andersdotter

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.

törölve

Or. en

Módosítás 149
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hálózati és információs rendszerek 
közös magas biztonsági szintjének elérése 
és fenntartása érdekében minden 
tagállamban létre kell hozni egy nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégiát, 
amely meghatározza a stratégiai célokat és 
a végrehajtandó konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket. Nemzeti szinten a hálózat-
és információbiztonságra vonatkozó, az 
alapvető követelményeknek megfelelő 
együttműködési tervet szükséges 

(9) A hálózati és információs rendszerek 
közös magas biztonsági szintjének elérése 
és fenntartása érdekében minden 
tagállamban létre kell hozni egy nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégiát, 
amely meghatározza a stratégiai célokat és 
a végrehajtandó konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket. Nemzeti szinten a hálózat-
és információbiztonságra vonatkozó, az 
alapvető követelményeknek megfelelő 
együttműködési tervet szükséges 
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kidolgozni annak érdekében, hogy a 
biztonsági események bekövetkeztekor 
nemzeti és uniós szinten megfelelő 
reagálási kapacitás álljon rendelkezésre az 
eredményes és hatékony 
együttműködéshez.

kidolgozni annak érdekében, hogy a 
biztonsági események bekövetkeztekor 
nemzeti és uniós szinten megfelelő 
reagálási kapacitás álljon rendelkezésre az 
eredményes és hatékony 
együttműködéshez. A tagállamok a közös 
minimumkövetelményeket tartalmazó 
hálózat- és információbiztonsági 
stratégiatervezeten alapuló nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági 
stratégiáik kidolgozásához segítséget 
kérhetnek az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségtől 
(ENISA). 

Or. en

Indokolás

Az érdekelt felek az ENISA-t már most is nagy szakértelemmel rendelkező kiválósági 
központként és a kiberbiztonság Unión belüli előmozdítását szolgáló megbízható eszközként 
ismerik el. Ezért az EU-nak az ENISA szakértelmét igénybe véve el kell kerülnie a 
párhuzamos erőfeszítéseket és struktúrákat, és elő kell írnia az ENISA számára, hogy nyújtson 
tanácsadási szolgáltatásokat azoknak a tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek hálózat- és 
információbiztonsági intézményekkel és szaktudással, és ilyen támogatást kérnek.

Módosítás 150
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hálózati és információs rendszerek 
közös magas biztonsági szintjének elérése 
és fenntartása érdekében minden 
tagállamban létre kell hozni egy nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégiát, 
amely meghatározza a stratégiai célokat és 
a végrehajtandó konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket. Nemzeti szinten a hálózat-
és információbiztonságra vonatkozó, az 
alapvető követelményeknek megfelelő 
együttműködési tervet szükséges 
kidolgozni annak érdekében, hogy a 

(9) A hálózati és információs rendszerek 
közös magas biztonsági szintjének elérése 
és fenntartása érdekében minden 
tagállamban létre kell hozni egy nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégiát, 
amely meghatározza a stratégiai célokat és 
a végrehajtandó konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket. Nemzeti szinten a hálózat-
és információbiztonságra vonatkozó, az 
alapvető követelményeknek megfelelő 
együttműködési tervet szükséges 
kidolgozni annak érdekében, hogy a 
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biztonsági események bekövetkeztekor 
nemzeti és uniós szinten megfelelő 
reagálási kapacitás álljon rendelkezésre az 
eredményes és hatékony 
együttműködéshez.

biztonsági események bekövetkeztekor 
nemzeti és uniós szinten megfelelő 
reagálási kapacitás álljon rendelkezésre az 
eredményes és hatékony 
együttműködéshez. Ezért minden tagállam 
köteles betartania az adatformátumra és a 
megosztandó és értékelendő adatok 
kicserélhetőségére vonatkozó közös 
szabványokat.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az átjárhatóságot.

Módosítás 151
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hálózati és információs rendszerek 
közös magas biztonsági szintjének elérése 
és fenntartása érdekében minden 
tagállamban létre kell hozni egy nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégiát, 
amely meghatározza a stratégiai célokat és 
a végrehajtandó konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket. Nemzeti szinten a hálózat-
és információbiztonságra vonatkozó, az 
alapvető követelményeknek megfelelő 
együttműködési tervet szükséges 
kidolgozni annak érdekében, hogy a 
biztonsági események bekövetkeztekor 
nemzeti és uniós szinten megfelelő 
reagálási kapacitás álljon rendelkezésre az 
eredményes és hatékony 
együttműködéshez.

(9) A hálózati és információs rendszerek 
közös magas biztonsági szintjének elérése 
és fenntartása érdekében minden 
tagállamban létre kell hozni egy nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégiát, 
amely meghatározza a stratégiai célokat és 
a végrehajtandó konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket. Nemzeti szinten a hálózat-
és információbiztonságra vonatkozó, az 
alapvető követelményeknek megfelelő 
együttműködési tervet szükséges 
kidolgozni – az ezen irányelvben 
meghatározott minimumkövetelmények 
alapján – annak érdekében, hogy a 
biztonsági események bekövetkeztekor 
nemzeti és uniós szinten megfelelő 
reagálási kapacitás álljon rendelkezésre az 
eredményes és hatékony 
együttműködéshez.

Or. en
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Módosítás 152
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ezen irányelv értelmében 
elfogadott rendelkezések eredményes 
végrehajtása érdekében valamennyi 
tagállamban indokolt létrehozni egy olyan 
szervet, amelynek feladata a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdések koordinálása, és amely 
kapcsolattartóként működik a határokon 
átnyúló, uniós szintű együttműködés 
számára. Ezen szervek számára célszerű 
biztosítani a megfelelő műszaki, pénzügyi 
és emberi erőforrásokat annak érdekében, 
hogy feladataikat eredményesen és 
hatékonyan láthassák el, ezzel segítve az 
irányelv céljainak elérését.

(10) Az ezen irányelv értelmében 
elfogadott rendelkezések eredményes 
végrehajtása érdekében valamennyi 
tagállamban indokolt létrehozni egy olyan 
szervet, amelynek feladata a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdések koordinálása, és amely egyedüli 
kapcsolattartóként működik mind a
belföldi koordináció, mind a határokon 
átnyúló, uniós szintű együttműködés 
számára. Ezen egyedüli nemzeti 
kapcsolattartók kijelölése nem sértheti az 
egyes tagállamok azon jogát, hogy 
alkotmányos, igazságügyi vagy 
közigazgatási követelményeiknek 
megfelelően egynél több nemzeti illetékes 
hatóságot jelöljenek ki hálózat- és 
információbiztonsági feladatok ellátására, 
azonban e kapcsolattartókat fel kell 
hatalmazni a nemzeti és uniós szintű 
koordináció biztosítására. Ezen szervek 
számára célszerű biztosítani a megfelelő 
műszaki, pénzügyi és emberi erőforrásokat 
annak érdekében, hogy feladataikat 
folyamatosan, eredményesen és 
hatékonyan láthassák el, ezzel segítve az 
irányelv céljainak elérését.

Or. en

Módosítás 153
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ezen irányelv értelmében 
elfogadott rendelkezések eredményes 
végrehajtása érdekében valamennyi 
tagállamban indokolt létrehozni egy olyan 
szervet, amelynek feladata a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdések koordinálása, és amely 
kapcsolattartóként működik a határokon 
átnyúló, uniós szintű együttműködés 
számára. Ezen szervek számára célszerű 
biztosítani a megfelelő műszaki, pénzügyi 
és emberi erőforrásokat annak érdekében, 
hogy feladataikat eredményesen és 
hatékonyan láthassák el, ezzel segítve az 
irányelv céljainak elérését.

(10) Az ezen irányelv értelmében 
elfogadott rendelkezések eredményes 
végrehajtása érdekében valamennyi 
tagállamban indokolt létrehozni egy olyan 
polgári szervet, amelynek feladata – ipari 
vezérlőrendszerkre szakosodott, 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító
csoportként (ICS-CERT) – a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdések koordinálása, és amely 
kapcsolattartóként működik a határokon 
átnyúló, uniós szintű együttműködés 
számára. Ezen szervek számára célszerű 
biztosítani a megfelelő műszaki, pénzügyi 
és emberi erőforrásokat annak érdekében, 
hogy feladataikat eredményesen és 
hatékonyan láthassák el, ezzel segítve az 
irányelv céljainak elérését.

Or. en

Módosítás 154
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzék a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok megelőzéséhez, észleléséhez, 
kezeléséhez és mérsékléséhez szükséges 
műszaki és szervezeti képességekkel. Ezért 
minden tagállamban létre kell hozni jól 
működő és az alapvető követelményeknek 
megfelelő, számítógépes vészhelyzeteket 
elhárító csoportokat, amelyek biztosítják a 
biztonsági események és kockázatok esetén 
mozgósítható hatékony és együttműködni 
képes kapacitásokat és az eredményes, 
uniós szintű együttműködést.

(11) Fontos, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzék a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok megelőzéséhez, észleléséhez, 
kezeléséhez és mérsékléséhez szükséges 
műszaki és szervezeti képességekkel. Ezért 
minden tagállamban létre kell hozni jól 
működő és az alapvető követelményeknek 
megfelelő, állandó (a hét minden napján 
és a nap 24 órájában készenlétben álló) 
kockázatmérséklő és -elhárító 
képességekkel rendelkező, 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportokat, amelyek biztosítják a 
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biztonsági események és kockázatok esetén 
mozgósítható hatékony és együttműködni 
képes kapacitásokat és az eredményes, 
uniós szintű együttműködést. A fentiekre 
tekintettel a tagállamoknak garantálniuk 
kell, hogy az ezen irányelv II. 
mellékletében felsorolt valamennyi 
ágazati szolgáltatást legalább egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoport (CERT) fedjen le. A határokon 
átnyúló együttműködést illetően a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
CERT-ek rendelkeznek a vonatkozó 
nemzetközi és európai együttműködési 
hálózatokban való részvételhez szükséges 
eszközökkel. Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek 
szükség esetén gondoskodnia kell a 
kapacitásépítéshez szükséges 
támogatásról és tanácsadásról.

Or. en

Módosítás 155
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzék a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok megelőzéséhez, észleléséhez, 
kezeléséhez és mérsékléséhez szükséges 
műszaki és szervezeti képességekkel. Ezért 
minden tagállamban létre kell hozni jól 
működő és az alapvető követelményeknek 
megfelelő, számítógépes vészhelyzeteket 
elhárító csoportokat, amelyek biztosítják a 
biztonsági események és kockázatok esetén 
mozgósítható hatékony és együttműködni 
képes kapacitásokat és az eredményes, 
uniós szintű együttműködést.

(11) Fontos, hogy valamennyi tagállam és 
piaci szereplő rendelkezzék a hálózati és 
információs rendszereket érintő események 
és kockázatok megelőzéséhez, 
észleléséhez, kezeléséhez és mérsékléséhez 
szükséges műszaki és szervezeti 
képességekkel. A közösen előírt 
berendezéseknek és képességeknek meg 
kellene felelniük a közösen elfogadott 
műszaki szabványoknak és a szabványos 
műveleti eljárásoknak. Ezért minden 
tagállamban létre kell hozni jól működő és 
az alapvető követelményeknek megfelelő, 
számítógépes vészhelyzeteket elhárító 
csoportokat, amelyek biztosítják a 
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biztonsági események és kockázatok esetén 
mozgósítható hatékony és együttműködni 
képes kapacitásokat és az eredményes, 
uniós szintű együttműködést. Lehetővé kell 
tenni, hogy a CERT-ek a közös műszaki 
szabványok és a szabványos műveleti 
eljárások alapján kölcsönösen 
együttműködjenek.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az átjárhatóságot.

Módosítás 156
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzék a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok megelőzéséhez, észleléséhez, 
kezeléséhez és mérsékléséhez szükséges 
műszaki és szervezeti képességekkel. Ezért 
minden tagállamban létre kell hozni jól 
működő és az alapvető követelményeknek 
megfelelő, számítógépes vészhelyzeteket 
elhárító csoportokat, amelyek biztosítják a 
biztonsági események és kockázatok esetén 
mozgósítható hatékony és együttműködni 
képes kapacitásokat és az eredményes, 
uniós szintű együttműködést.

(11) Fontos, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzék a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok megelőzéséhez, észleléséhez, 
kezeléséhez és mérsékléséhez szükséges 
műszaki és szervezeti képességekkel. Ezért 
minden tagállamban létre kell hozni jól 
működő és az alapvető követelményeknek 
megfelelő, számítógépes vészhelyzeteket 
elhárító csoportokat, amelyek biztosítják a 
biztonsági események és kockázatok esetén 
mozgósítható hatékony és együttműködni 
képes kapacitásokat és az eredményes, 
uniós szintű együttműködést. A 
közigazgatási szervek biztonsági 
rendszereinek védetteknek kell lenniük, és 
azokat demokratikus módon kell 
ellenőrizni és vizsgálni.

Or. en
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Módosítás 157
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzék a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok megelőzéséhez, észleléséhez, 
kezeléséhez és mérsékléséhez szükséges 
műszaki és szervezeti képességekkel. Ezért 
minden tagállamban létre kell hozni jól 
működő és az alapvető követelményeknek 
megfelelő, számítógépes vészhelyzeteket
elhárító csoportokat, amelyek biztosítják a 
biztonsági események és kockázatok esetén 
mozgósítható hatékony és együttműködni 
képes kapacitásokat és az eredményes, 
uniós szintű együttműködést.

(11) Fontos, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzék a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok megelőzéséhez, észleléséhez, 
kezeléséhez és mérsékléséhez szükséges 
műszaki és szervezeti képességekkel. Ezért 
minden tagállamban létre kell hozni jól 
működő és az alapvető követelményeknek 
megfelelő, ipari vezérlőrendszerkre 
szakosodott, hálózatbiztonsági 
vészhelyzeteket elhárító csoportokat (ICS-
CERT), amelyek biztosítják a biztonsági 
események és kockázatok esetén 
mozgósítható hatékony és együttműködni 
képes kapacitásokat és az eredményes, 
uniós szintű együttműködést.

Or. en

Módosítás 158
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok európai fórumán 
(EFMS) belül a bevált szakpolitikai 
gyakorlatokról szóló viták és eszmecserék, 
valamint az európai számítógépes
válságkezelési együttműködés elveinek 
kidolgozása terén elért jelentős haladásra 
építve a tagállamoknak és a Bizottságnak 
hálózatot kell alkotniuk egymással, így 
biztosítva a folyamatos párbeszédet és az 
együttműködés fenntartását. Ez a 
biztonságos és hatékony együttműködési 

(12) A tagállamok európai fórumán 
(EFMS) belül a bevált szakpolitikai 
gyakorlatokról szóló viták és eszmecserék,
valamint az európai elektronikus
válságkezelési együttműködés elveinek 
kidolgozása terén elért jelentős haladásra 
építve a tagállamoknak és a Bizottságnak 
intézményes hálózatot kell alkotniuk 
egymással, így biztosítva a folyamatos 
párbeszédet és az együttműködés 
fenntartását.
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mechanizmus várhatóan lehetővé teszi az 
uniós szintű strukturált és összehangolt 
információcserét, észlelést és reagálást.

Or. en

Módosítás 159
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok európai fórumán 
(EFMS) belül a bevált szakpolitikai 
gyakorlatokról szóló viták és eszmecserék, 
valamint az európai számítógépes 
válságkezelési együttműködés elveinek 
kidolgozása terén elért jelentős haladásra 
építve a tagállamoknak és a Bizottságnak 
hálózatot kell alkotniuk egymással, így 
biztosítva a folyamatos párbeszédet és az 
együttműködés fenntartását. Ez a 
biztonságos és hatékony együttműködési 
mechanizmus várhatóan lehetővé teszi az 
uniós szintű strukturált és összehangolt 
információcserét, észlelést és reagálást.

(12) A tagállamok európai fórumán 
(EFMS) belül a bevált szakpolitikai 
gyakorlatokról szóló viták és eszmecserék, 
valamint az európai számítógépes 
válságkezelési együttműködés elveinek 
kidolgozása terén elért jelentős haladásra 
építve a tagállamoknak és a Bizottságnak, 
az ENISA koordinálása mellett, hálózatot 
kell alkotniuk egymással, így biztosítva a 
folyamatos párbeszédet és az 
együttműködés fenntartását. Ez a 
biztonságos és hatékony együttműködési 
mechanizmus várhatóan lehetővé teszi az 
uniós szintű strukturált és összehangolt 
információcserét, észlelést és reagálást.

Or. en

Módosítás 160
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek 
(ENISA) szakértő véleményével és 
tanácsaival, valamint a bevált gyakorlatok 

(13) Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek 
(ENISA) szakértő véleményével és 
tanácsaival, valamint a bevált gyakorlatok 
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cseréjének elősegítésével indokolt segítenie 
a tagállamokat és a Bizottságot. A 
Bizottságnak különösen ezen irányelv 
alkalmazása kapcsán célszerű kikérnie az 
ENISA véleményét. A tagállamok és a 
Bizottság hatékony és kellő időben történő 
tájékoztatása érdekében az együttműködési 
hálózatban korai előrejelzést kell adni az 
eseményekről és a kockázatokról. A 
kapacitásépítés és az ismeretek gyarapítása 
érdekében az együttműködési hálózatnak 
eszközként kell szolgálnia a bevált 
gyakorlatok cseréje, a hálózatban részt 
vevő tagállamokban zajló kapacitásépítés 
segítése, valamint a szakértői értékelések 
és a hálózat- és információbiztonsági 
gyakorlatok szervezése számára is.

cseréjének elősegítésével indokolt segítenie 
a tagállamokat és a Bizottságot. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
különösen ezen irányelv alkalmazása 
kapcsán célszerű kikérnie az ENISA 
véleményét. A tagállamok és a Bizottság 
hatékony és kellő időben történő 
tájékoztatása érdekében az együttműködési 
hálózatban korai előrejelzést kell adni az 
eseményekről és a kockázatokról. A 
kapacitásépítés és az ismeretek gyarapítása 
érdekében az együttműködési hálózatnak 
eszközként kell szolgálnia a bevált 
gyakorlatok cseréje, a hálózatban részt 
vevő tagállamokban zajló kapacitásépítés 
segítése, valamint a szakértői értékelések 
és a hálózat- és információbiztonsági 
gyakorlatok szervezése számára is.

Or. en

Módosítás 161
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek 
(ENISA) szakértő véleményével és 
tanácsaival, valamint a bevált gyakorlatok 
cseréjének elősegítésével indokolt segítenie 
a tagállamokat és a Bizottságot. A 
Bizottságnak különösen ezen irányelv 
alkalmazása kapcsán célszerű kikérnie az 
ENISA véleményét. A tagállamok és a 
Bizottság hatékony és kellő időben történő 
tájékoztatása érdekében az együttműködési 
hálózatban korai előrejelzést kell adni az 
eseményekről és a kockázatokról. A 
kapacitásépítés és az ismeretek gyarapítása 
érdekében az együttműködési hálózatnak 
eszközként kell szolgálnia a bevált 
gyakorlatok cseréje, a hálózatban részt 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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vevő tagállamokban zajló kapacitásépítés 
segítése, valamint a szakértői értékelések 
és a hálózat- és információbiztonsági 
gyakorlatok szervezése számára is.

Or. en

Módosítás 162
Amelia Andersdotter

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.

törölve

Or. en

Módosítás 163
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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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, minden tagország számára 
hozzáférhető biztonságos infrastruktúrát 
indokolt létrehozni.

Or. ro

Módosítás 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(14) Az érzékeny és bizalmas 
információknak az együttműködési 
hálózaton belüli biztonságos cseréje 
céljából az ENISA felügyelete mellett 
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, 
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szükséges műszaki, pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal és eljárásokkal, valamint 
kommunikációs infrastruktúrákkal.

hatékony és biztonságos részvételhez 
szükséges műszaki, pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal és eljárásokkal, valamint 
kommunikációs infrastruktúrákkal.

Or. en

Módosítás 165
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 
fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és
az események bekövetkeztekor kapott 
operatív támogatás fejében osszák meg
információikat és legjobb gyakorlataikat.

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 
fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és 
az események bekövetkeztekor 
kölcsönösen megosszák információikat és 
legjobb gyakorlataikat, ideértve a lényeges 
információk kölcsönös cseréjét és a 
kölcsönös operatív támogatást is. Az 
információk és a legjobb gyakorlatok 
megosztásának hathatós ösztönzése 
érdekében elengedhetetlen annak 
biztosítása, hogy a 3. cikk (8) 
bekezdésének b) pontjában említett, e 
cserékben részt vevő piaci szereplők és 
döntő fontosságú közigazgatási szervek 
együttműködésük következtében ne 
szenvedjenek hátrányt. Megfelelő 
biztosítékokra van szükség annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
együttműködés ne tegye ki e szereplőket 
nagyobb megfelelési kockázatnak vagy új 
felelősségeknek, többek között a 
versenyre, a szellemi tulajdonra, az 
adatvédelemre vagy a számítástechnikai 



AM\1009437HU.doc 29/131 PE523.040v01-00

HU

bűnözésre vonatkozó jogszabályokkal 
összefüggésben, továbbá ne tegye ki őket 
nagyobb működési vagy biztonsági 
kockázatoknak.

Or. en

Módosítás 166
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 
fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és 
az események bekövetkeztekor kapott 
operatív támogatás fejében osszák meg 
információikat és legjobb gyakorlataikat.

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 
fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és 
az események bekövetkeztekor kapott 
operatív támogatás és lényeges 
információk fejében osszák meg 
információikat és legjobb gyakorlataikat.

Or. en

Módosítás 167
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 
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fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és 
az események bekövetkeztekor kapott 
operatív támogatás fejében osszák meg 
információikat és legjobb gyakorlataikat.

fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és 
az események bekövetkeztekor kapott 
operatív támogatás és információk fejében 
osszák meg információikat és legjobb 
gyakorlataikat.

Or. en

Módosítás 168
Ioannis A. Tsoukalas

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 
tájékoztatása érdekében az ENISA-nak és 
az illetékes hatóságoknak létre kell 
hozniuk egy olyan közös weboldalt, 
amelyen közzé kell tenniük az 
eseményekkel és a kockázatokkal 
kapcsolatos nem bizalmas információkat.

Or. en

Módosítás 169
Ivailo Kalfin

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 

(16) Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a piaci szereplők megfelelő 
tájékoztatása érdekében az egyedüli 
kapcsolattartóként működő illetékes 
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weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel és a kockázatokkal 
kapcsolatos nem bizalmas információk.

nemzeti hatóságoknak indokolt olyan 
közös uniós weboldalt létrehozni, amelyen 
elérhetők az eseményekkel és a 
kockázatokkal kapcsolatos nem bizalmas 
információk.

Or. en

Módosítás 170
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
tájékoztatása érdekében az illetékes 
hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel és a kockázatokkal 
kapcsolatos nem bizalmas információk, 
valamint a megfelelő karbantartási 
intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás.

Or. en

Módosítás 171
Amelia Andersdotter

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 
tájékoztatása érdekében az illetékes 
hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel, a kockázatokkal és a 
kockázatmérséklés módjával kapcsolatos 
nem bizalmas információk.
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Or. en

Módosítás 172
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az üzleti titokra vonatkozó uniós és 
nemzeti szabályok értelmében bizalmasnak 
minősített információk esetében az ezen 
irányelvben előírt tevékenységek 
végrehajtása és célkitűzések megvalósítása 
során fontos biztosítani a szóban forgó 
adatok bizalmas kezelését.

(17) A (14) preambulumbekezdésben 
említett információosztályozási politikák 
során az ENISA által ajánlott 
információmegosztási „jelzőlámpa 
protokollt” (TLP) kell követni. 
Valamennyi rendelkezésre bocsátott 
információt aszerint kell osztályozni és 
kezelni, hogy az adatközlő mennyire 
minősítette azt érzékenynek. Az üzleti 
titokra vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályok értelmében bizalmasnak 
minősített információk esetében az ezen 
irányelvben előírt tevékenységek 
végrehajtása és célkitűzések megvalósítása 
során fontos biztosítani a szóban forgó 
adatok bizalmas kezelését.

Or. en

Módosítás 173
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Különösen a nemzeti válságkezelési 
tapasztalatokra alapozva – az ENISA-val 
együttműködésben – a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk egy 
olyan uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet, amely meghatározza a kockázatok 

(18) Különösen a nemzeti válságkezelési 
tapasztalatokra alapozva – az ENISA-val 
együttműködésben – a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk egy 
olyan uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet, amely meghatározza a kockázatok 
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és az események kezelésére irányuló 
együttműködési mechanizmusokat. E 
tervet megfelelően figyelembe kell venni 
az együttműködési hálózatban tett korai 
előrejelzések alkalmával.

és az események megelőzésére, észlelésére, 
bejelentésére és kezelésére irányuló 
együttműködési mechanizmusokat. E 
tervet megfelelően figyelembe kell venni 
az együttműködési hálózatban tett korai 
előrejelzések alkalmával.

Or. en

Módosítás 174
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Különösen a nemzeti válságkezelési 
tapasztalatokra alapozva – az ENISA-val 
együttműködésben – a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk egy 
olyan uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet, amely meghatározza a kockázatok 
és az események kezelésére irányuló 
együttműködési mechanizmusokat. E 
tervet megfelelően figyelembe kell venni 
az együttműködési hálózatban tett korai 
előrejelzések alkalmával.

(18) Különösen a nemzeti válságkezelési 
tapasztalatokra alapozva – az ENISA-val 
együttműködésben – a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk egy 
olyan uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet, amely meghatározza a kockázatok 
és az események kezelésére irányuló 
együttműködési mechanizmusokat, bevált 
gyakorlatokat és működési modelleket. E 
tervet megfelelően figyelembe kell venni 
az együttműködési hálózatban tett korai 
előrejelzések alkalmával.

Or. en

Módosítás 175
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hálózaton belüli korai előrejelzési 
értesítés csak akkor előírás, ha az 
esemény vagy kockázat mértéke és 

törölve
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súlyossága uniós szintű tájékoztatást vagy 
reagálást tesz vagy tehet szükségessé. 
Ennélfogva a korai előrejelzést célszerű az 
olyan esetekre korlátozni, amelyekben a 
tényleges vagy potenciális események vagy 
kockázatok jelentősége gyorsan nő, 
meghaladják a nemzeti reagálási 
kapacitást, vagy egynél több tagállamot 
érintenek. A megfelelő értékelhetőség 
érdekében indokolt a kockázat vagy az 
esemény értékelése szempontjából 
lényeges valamennyi információt a 
hálózat résztvevőinek tudomására hozni.

Or. en

Módosítás 176
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A korai előrejelzés kézhezvételét és 
értékelését követően az illetékes 
hatóságoknak meg kell állapodniuk az 
összehangolt válaszintézkedés módjában, 
az uniós hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervben foglaltaknak 
megfelelően. Az illetékes hatóságokat és a 
Bizottságot tájékoztatni kell az 
összehangolt válaszintézkedés céljából 
nemzeti szinten elfogadott 
intézkedésekről.

törölve

Or. en

Módosítás 177
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A korai előrejelzés kézhezvételét és 
értékelését követően az illetékes 
hatóságoknak meg kell állapodniuk az 
összehangolt válaszintézkedés módjában, 
az uniós hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervben foglaltaknak 
megfelelően. Az illetékes hatóságokat és a 
Bizottságot tájékoztatni kell az 
összehangolt válaszintézkedés céljából 
nemzeti szinten elfogadott intézkedésekről.

(20) A korai előrejelzés kézhezvételét és 
értékelését követően az illetékes 
hatóságoknak meg kell állapodniuk az 
összehangolt válaszintézkedés módjában, 
az uniós hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervben foglaltaknak 
megfelelően. Az illetékes hatóságokat, az 
ENISA-t és a Bizottságot tájékoztatni kell 
az összehangolt válaszintézkedés céljából 
nemzeti szinten elfogadott intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 178
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hálózat- és információbiztonság 
biztosítása nagymértékben a 
közigazgatások és a piaci szereplők 
felelőssége. A kockázatértékelést és a 
felmerülő kockázatok súlyosságának 
megfelelő biztonsági intézkedések 
végrehajtását is magában foglaló 
kockázatkezelési kultúrát megfelelő 
követelmények szabályozás útján történő 
meghatározásával és önkéntes ágazati 
gyakorlatokon keresztül célszerű 
ösztönözni. Az együttműködési hálózat 
eredményes működése és ezen keresztül a 
tagállamok hatékony együttműködése 
szempontjából továbbá igen fontos az 
egyenlő versenyfeltételek megteremtése.

(22) A hálózat- és információbiztonság 
biztosítása nagymértékben a 
közigazgatások és a piaci szereplők 
felelőssége. A kockázatértékelést és a 
felmerülő kockázatok súlyosságának 
megfelelő biztonsági intézkedések 
végrehajtását is magában foglaló 
kockázatkezelési és szoros együttműködési 
kultúrát megfelelő követelmények 
szabályozás útján történő 
meghatározásával és önkéntes ágazati 
gyakorlatokon keresztül célszerű 
ösztönözni. Az együttműködési hálózat 
eredményes működése és ezen keresztül a 
tagállamok hatékony együttműködése 
szempontjából továbbá igen fontos az 
egyenlő versenyfeltételek megteremtése.

Or. en
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Módosítás 179
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E kötelezettségeket a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az 
információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv27 alapján 
indokolt kiterjeszteni az elektronikus 
hírközlési ágazaton túlra, az olyan alapvető 
információs társadalmi szolgáltatások 
nyújtóira, amelyek olyan felhasználói 
szintű információs társadalmi 
szolgáltatások és online tevékenységek 
alapját képezik, mint például az e-
kereskedelmi platformok, az internetes 
fizetési átjárók, a közösségi hálózatok, a 
keresőprogramok, a számításifelhő-
szolgáltatások és az alkalmazásboltok. 
Ezen információs társadalmi támogató 
szolgáltatások zavara fennakadást okoz az 
alapvetően rájuk épülő többi információs 
társadalmi szolgáltatás nyújtásában. A 
szoftver- és hardvergyártók nem 
nyújtanak információs társadalmi 
szolgáltatást, ezért nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá. Az említett 
kötelezettségeket indokolt kiterjeszteni a 
közigazgatásokra és a kritikus 
infrastruktúrákat üzemeltető gazdasági 
szereplőkre is, amelyek nagymértékben 
függnek az információs és 
kommunikációs technológiáktól, és 
elengedhetetlenül fontos szerepet 
játszanak az olyan létfontosságú 
gazdasági és társadalmi feladatok 
ellátásában, mint a villamosenergia- és 
gázszolgáltatás, a közlekedés, a 
hitelintézetek üzemeltetése, a tőzsdei 
szolgáltatások és az egészségügy. E 
hálózati és információs rendszerek zavara 

(24) E kötelezettségeket a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az 
információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv27 alapján 
indokolt kiterjeszteni az elektronikus 
hírközlési ágazaton túlra, az olyan alapvető 
információs társadalmi szolgáltatások 
nyújtóira, amelyek olyan felhasználói 
szintű információs társadalmi 
szolgáltatások és online tevékenységek 
alapját képezik, mint például az e-
kereskedelmi platformok, az internetes 
fizetési átjárók, a közösségi hálózatok, a 
keresőprogramok, a számításifelhő-
szolgáltatások és az alkalmazásboltok.
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befolyásolná a belső piac működését.
__________________ __________________
27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. 27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

Or. en

Módosítás 180
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E kötelezettségeket a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az 
információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv27 alapján
indokolt kiterjeszteni az elektronikus 
hírközlési ágazaton túlra, az olyan alapvető 
információs társadalmi szolgáltatások 
nyújtóira, amelyek olyan felhasználói 
szintű információs társadalmi 
szolgáltatások és online tevékenységek 
alapját képezik, mint például az e-
kereskedelmi platformok, az internetes 
fizetési átjárók, a közösségi hálózatok, a 
keresőprogramok, a számításifelhő-
szolgáltatások és az alkalmazásboltok. 
Ezen információs társadalmi támogató 
szolgáltatások zavara fennakadást okoz az 
alapvetően rájuk épülő többi információs 
társadalmi szolgáltatás nyújtásában. A 
szoftver- és hardvergyártók nem 
nyújtanak információs társadalmi 
szolgáltatást, ezért nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá. Az említett 
kötelezettségeket indokolt kiterjeszteni a 
közigazgatásokra és a kritikus 
infrastruktúrákat üzemeltető gazdasági 
szereplőkre is, amelyek nagymértékben 
függnek az információs és kommunikációs 

(24) E kötelezettségeket indokolt 
kiterjeszteni az elektronikus hírközlési 
ágazaton túlra, a kritikus infrastruktúrákat
biztosító és üzemeltető olyan – magán- és 
közszférabeli – gazdasági szereplőkre is, 
amelyek nagymértékben függnek az 
információs és kommunikációs 
technológiáktól, és elengedhetetlenül 
fontos szerepet játszanak az olyan 
létfontosságú gazdasági vagy társadalmi 
feladatok ellátásában, mint a 
villamosenergia- és gázszolgáltatás, a 
közlekedés, a pénzügyi intézmények
üzemeltetése, a tőzsdei szolgáltatások és az 
egészségügy. E hálózati és információs 
rendszerek zavara befolyásolná a belső 
piac működését és az általuk nyújtott 
szolgáltatások igénybe vevőinek fizikai és 
pénzügyi integritását. A felhasználói 
szintű információs társadalmi 
szolgáltatásokra vagy online 
tevékenységekre, mint például az e-
kereskedelmi platformok, a közösségi 
hálózatok, a keresőprogramok, az 
alkalmazásboltok, valamint a szoftver- és 
hardvergyártókra nem vonatkozik az ezen 
irányelvben foglalt semmilyen kötelező 
jelentéstétel. Határozottan ajánlott 
azonban, különösen rendkívüli események 
vagy súlyos zavarok bekövetkeztekor, hogy 
az ezen irányelvben meghatározott 
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technológiáktól, és elengedhetetlenül 
fontos szerepet játszanak az olyan 
létfontosságú gazdasági és társadalmi 
feladatok ellátásában, mint a 
villamosenergia- és gázszolgáltatás, a 
közlekedés, a hitelintézetek üzemeltetése, a 
tőzsdei szolgáltatások és az egészségügy. E 
hálózati és információs rendszerek zavara 
befolyásolná a belső piac működését.

mechanizmusok segítségével önkéntesen 
bejelentést tegyenek az illetékes 
hatóságoknak, vagy megosszák velük az 
információikat.

__________________ __________________
27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. 27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

Or. en

Módosítás 181
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E kötelezettségeket a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az 
információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv27 alapján 
indokolt kiterjeszteni az elektronikus 
hírközlési ágazaton túlra, az olyan alapvető 
információs társadalmi szolgáltatások 
nyújtóira, amelyek olyan felhasználói 
szintű információs társadalmi 
szolgáltatások és online tevékenységek 
alapját képezik, mint például az e-
kereskedelmi platformok, az internetes 
fizetési átjárók, a közösségi hálózatok, a 
keresőprogramok, a számításifelhő-
szolgáltatások és az alkalmazásboltok. 
Ezen információs társadalmi támogató 
szolgáltatások zavara fennakadást okoz az 
alapvetően rájuk épülő többi információs 
társadalmi szolgáltatás nyújtásában. A 
szoftver- és hardvergyártók nem 

(24) E kötelezettségeket a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az 
információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv27 alapján 
indokolt kiterjeszteni az elektronikus 
hírközlési ágazaton túlra, az olyan alapvető 
információs társadalmi szolgáltatások 
nyújtóira, amelyek olyan felhasználói 
szintű információs társadalmi 
szolgáltatások és online tevékenységek 
alapját képezik, mint például az e-
kereskedelmi platformok, az internetes 
fizetési átjárók, a közösségi hálózatok, a 
keresőprogramok, a számításifelhő-
szolgáltatások és az alkalmazásboltok. 
Ezen információs társadalmi támogató 
szolgáltatások zavara fennakadást okoz az 
alapvetően rájuk épülő többi információs 
társadalmi szolgáltatás nyújtásában. Az 
említett kötelezettségeket indokolt 
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nyújtanak információs társadalmi 
szolgáltatást, ezért nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá. Az említett 
kötelezettségeket indokolt kiterjeszteni a 
közigazgatásokra és a kritikus 
infrastruktúrákat üzemeltető gazdasági 
szereplőkre is, amelyek nagymértékben 
függnek az információs és kommunikációs 
technológiáktól, és elengedhetetlenül 
fontos szerepet játszanak az olyan 
létfontosságú gazdasági és társadalmi 
feladatok ellátásában, mint a 
villamosenergia- és gázszolgáltatás, a 
közlekedés, a hitelintézetek üzemeltetése, a 
tőzsdei szolgáltatások és az egészségügy. E 
hálózati és információs rendszerek zavara 
befolyásolná a belső piac működését.

kiterjeszteni a közigazgatásokra és a 
kritikus infrastruktúrákat üzemeltető 
gazdasági szereplőkre is, amelyek 
nagymértékben függnek az információs és 
kommunikációs technológiáktól, és 
elengedhetetlenül fontos szerepet játszanak 
az olyan létfontosságú gazdasági és 
társadalmi feladatok ellátásában, mint a 
villamosenergia- és gázszolgáltatás, a 
közlekedés, a hitelintézetek üzemeltetése, a 
tőzsdei szolgáltatások és az egészségügy. E 
hálózati és információs rendszerek zavara 
befolyásolná a belső piac működését. E 
kötelezettségek a tőzsdén jegyzett 
vállalatokra is vonatkoznak, tekintettel a 
belső piac működése szempontjából 
játszott meghatározó szerepükre.

__________________ __________________
27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. 27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

Or. en

Indokolás

A biztonsági lánc a szoftver- és hardvergyártók által kínált megoldásokkal kezdődik és ér 
véget. Kizárásuk ezért nem indokolt. A tőzsdén jegyzett vállalatok biztonságának megsértése 
komoly hatással lehet a vállalatok termékeire, szolgáltatásaira, az ügyfelekkel vagy a 
beszállítókkal való kapcsolataira és általános versenyképességére, ezáltal pedig jelentőst 
hatást gyakorolhat a belső (és külső) piac működésére. Ezért ezen irányelv hatályának a 
tőzsdén jegyzett vállalatokra is ki kell terjednie.

Módosítás 182
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közigazgatási szervekre és a piaci 
szereplőkre vonatkozó műszaki és 
szervezeti intézkedések nem követelhetik 
meg, hogy egy adott kereskedelmi 
információ vagy kommunikációs 
technológia tervezése, kialakítása vagy 

törölve
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előállítása egy meghatározott módon 
történjék.

Or. en

Indokolás

Ez szükség esetén kizárhatja egy európai megoldás létrehozásának a lehetőségét, különösen a 
közös európai szabványok terén, ezért ezt a bekezdést törölni kell.

Módosítás 183
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közigazgatási szervekre és a piaci 
szereplőkre vonatkozó műszaki és 
szervezeti intézkedések nem követelhetik 
meg, hogy egy adott kereskedelmi 
információ vagy kommunikációs 
technológia tervezése, kialakítása vagy 
előállítása egy meghatározott módon 
történjék.

(25) A közigazgatási szervekre és a piaci 
szereplőkre vonatkozó műszaki és 
szervezeti intézkedések nem követelhetik 
meg, hogy egy adott kereskedelmi 
információ vagy kommunikációs 
technológia tervezése, kialakítása vagy 
előállítása egy meghatározott módon 
történjék. Másfelől viszont meg kell 
követelni a kiberbiztonsággal összefüggő 
nemzetközi szabványok alkalmazását.

Or. en

Módosítás 184
Amelia Andersdotter

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 185
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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.

Or. en

Indokolás

Egy adott vállalat mérete nem minden esetben arányos a terméke biztonsági jelentőségével.

Módosítás 186
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az illetékes hatóságoknak célszerű (28) Az illetékes hatóságoknak célszerű 
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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.

kellő figyelmet fordítaniuk a piaci 
szereplők közötti, valamint a köz- és a 
magánszektor közötti nem hivatalos és 
bizalmi információmegosztási csatornák 
megőrzésére. 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.

Or. en

Módosítás 187
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

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 

(28) Az illetékes hatóságoknak, köztük az 
egyedüli kapcsolattartóknak, célszerű 
kellő figyelmet fordítaniuk a piaci 
szereplők közötti, valamint a köz- és a 
magánszektor közötti nem hivatalos és 
bizalmi információmegosztási csatornák 
megőrzésére, és valamennyi rendelkezésre 
bocsátott információt az adatközlő szerinti 
biztonsági osztályozásnak megfelelően
kell kezelniük. 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 



AM\1009437HU.doc 43/131 PE523.040v01-00

HU

során az illetékes hatóságoknak célszerű 
különös figyelmet fordítaniuk arra, hogy a 
megfelelő biztonsági korrekciós 
intézkedések nyilvánosságra hozataláig a 
termékek gyenge pontjai szigorúan 
titokban maradjanak.

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.

Or. en

Módosítás 188
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

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 hatóságoknak 
bejelentett, korábban ismeretlen gyenge 
pontokról vagy eseményekről tájékoztatni 
kell az érintett IKT termékek és 
szolgáltatások gyártóit, illetve nyújtóit. 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 



PE523.040v01-00 44/131 AM\1009437HU.doc

HU

titokban maradjanak.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a hatóságok tudatában vannak bizonyos IKT termékek vagy szolgáltatások 
sebezhetőségének, úgy értesíteniük kell a gyártókat és a szolgáltatókat, hogy azok kellő 
időben módosíthassák termékeiket és szolgáltatásaikat. 

Módosítás 189
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

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, noha a 
bejelentéseket nem indokolt a kötelezően 
előírtnál tovább késleltetni.

Or. en
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Módosítás 190
Ioannis A. Tsoukalas

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 
rendelkezniük kell a feladataik 
teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
beleértve azt a hatáskört is, hogy a hálózati 
és információs rendszerek biztonsági 
szintjének értékeléséhez és az események 
számának, mértékének és hatókörének 
felméréséhez 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. en

Módosítás 191
Amelia Andersdotter

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 

törölve
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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. en

Módosítás 192
Francisco Sosa Wagner

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 
bűncselekmények állhatnak. 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.

Or. es
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Indokolás

Indokolatlan és aránytalan az az alapértelmezett feltételezés, hogy a hálózat egy részének 
biztonságát befolyásoló bármely esemény bűncselekmény jellegű, mivel túlságosan a 
„biztonság” kérdésére összpontosít, ugyanakkor veszélyezteti a polgári jogok védelmét.

Módosítás 193
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 az illetékes hatóságok és a 
bűnüldöző hatóságok közötti megfelelő 
együttműködés, valamint az Europol 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Központjával és az ENISA-val folytatott 
együttműködés a biztonsági fenyegetésekre 
való hatékony és átfogó reagálás részét 
képezze. 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. en

Módosítás 194
Ioannis A. Tsoukalas
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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 vagy kiberháborús 
tevékenységek állnak. Az események 
bűncselekmény jellege akkor is 
feltételezhető, ha erre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésére kezdettől fogva egyértelmű 
bizonyíték. Ebben az összefüggésben 
fontos, hogy az illetékes hatóságok, a 
bűnüldöző hatóságok és a védelmi 
intézmények közötti megfelelő 
együttműködés a biztonsági fenyegetésekre 
való hatékony és átfogó reagálás részét 
képezze. A biztonságos, védett és 
ellenállóbb környezet előmozdítására való 
törekvés jegyében különösen kívánatos a 
vélhetően súlyos bűncselekménynek 
minősülő események bűnüldöző 
hatóságoknál, illetve a lehetséges 
kiberháborús események védelmi 
intézményeknél való módszeres 
bejelentése. Azt, hogy egy esemény súlyos 
bűncselekménynek minősül-e, a 
számítástechnikai bűnözésről szóló uniós 
jogszabályok alapján kell értékelni.

Or. en

Módosítás 195
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

(31) A biztonsági események kapcsán sok 
esetben személyes adatok kerülnek 
veszélybe. A tagállamoknak és a piaci 
szereplőknek védeniük kell a tárolt, 
feldolgozott vagy továbbított személyes 
adatokat a véletlen vagy jogellenes 
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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 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet28

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.

megsemmisüléssel, a véletlen elvesztéssel 
vagy megváltoztatással, valamint a 
jogosulatlan vagy jogellenes tárolással, 
hozzáféréssel, nyilvánosságra hozatallal 
vagy terjesztéssel szemben, továbbá 
gondoskodniuk kell a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó adatbiztonsági 
politika végrehajtásáról. 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 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet28

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.

__________________ __________________
28 SEC(2012)72. 28 SEC(2012)0072.

Or. en

Indokolás

Az adatvédelmi irányelv tervezetével való összhang megteremtése.
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Módosítás 196
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A biztonsági követelmények 
szabványosítása piacvezérelt folyamat. Az 
uniós szinten magas fokú biztonság elérése 
érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a biztonsági szabványok egymáshoz 
közelítő alkalmazását és a meghatározott 
szabványoknak való megfelelést. E célból 
harmonizált szabványok kidolgozására 
lehet szükség, amit az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK 
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 1025/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek29

megfelelően kell végezni.

(32) A biztonsági követelmények 
szabványosítása piacvezérelt folyamat. Az 
uniós szinten magas fokú biztonság elérése 
érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a biztonsági szabványok egymáshoz 
közelítő alkalmazását és a meghatározott 
szabványoknak való megfelelést. E célból 
harmonizált szabványok kidolgozására 
lehet szükség, amit az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK 
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 1025/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek29

megfelelően kell végezni. A 
kiberbiztonságra vonatkozó nemzetközi 
szabványokat alaposan meg kell vizsgálni, 
hogy meg lehessen győződni arról, hogy 
nem gyengültek meg és megfelelő 
biztonsági szintet nyújtanak, és ezáltal 
szavatolni lehessen, hogy a 
kiberbiztonsági szabványoknak való 
kötelező megfelelés az Unió általános 
kiberbiztonsági szintjének növekedését 
eredményezi, nem pedig az ellenkező 
hatást váltja ki.

__________________ __________________
29 HL L 316., 2012.11.14., 12. o. 29 HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

Or. en
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Módosítás 197
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A biztonsági követelmények 
szabványosítása piacvezérelt folyamat. Az 
uniós szinten magas fokú biztonság elérése 
érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a biztonsági szabványok egymáshoz 
közelítő alkalmazását és a meghatározott 
szabványoknak való megfelelést. E célból 
harmonizált szabványok kidolgozására 
lehet szükség, amit az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK 
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 1025/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek29

megfelelően kell végezni.

(32) A biztonsági követelmények 
szabványosítása piacvezérelt folyamat. Az 
uniós szinten magas fokú biztonság elérése 
érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a biztonsági szabványok egymáshoz 
közelítő alkalmazását és a meghatározott 
szabványoknak való megfelelést. E célból
meg kell fontolni a hálózati és 
információs rendszerekkel kapcsolatos 
nyílt nemzetközi szabványok 
alkalmazását, vagy ilyen eszközök 
megtervezését. További előrelépésként
harmonizált szabványok kidolgozására 
lehet szükség, amit az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK 
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 
október 25-i 1025/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell végezni. Nevezetesen, 
meg kell bízni az ETSI-t, a CEN-t és a 
CENELEC-et, hogy tegyenek javaslatot 
olyan eredményes és hatékony nyílt uniós 
biztonsági szabványokra, amelyek 
lehetőség szerint nem foglalnak 
magukban technológiai preferenciákat, és 
amelyek könnyen kezelhetők a kis- és 
közepes méretű piaci szereplők és a kisebb 
közigazgatási szervek számára.

__________________ __________________
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29 HL L 316., 2012.11.14., 12. o. 29 HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

Or. en

Módosítás 198
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Bizottságnak indokolt ezen irányelv 
rendelkezéseit időszakonként 
felülvizsgálni, különösen annak 
megvizsgálása céljából, hogy a változó 
technológiai és piaci feltételek fényében 
szükség van-e az irányelv módosítására.

(33) A Bizottságnak – az érdekelt felekkel 
egyeztetve – indokolt ezen irányelv 
rendelkezéseit időszakonként 
felülvizsgálni, különösen annak 
megvizsgálása céljából, hogy a változó 
technológiai és piaci feltételek fényében 
szükség van-e az irányelv módosítására.

Or. en

Módosítás 199
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Bizottságnak indokolt ezen irányelv 
rendelkezéseit időszakonként 
felülvizsgálni, különösen annak 
megvizsgálása céljából, hogy a változó 
technológiai és piaci feltételek fényében 
szükség van-e az irányelv módosítására.

(33) A Bizottságnak indokolt ezen irányelv 
rendelkezéseit időszakonként 
felülvizsgálni, különösen annak 
megvizsgálása céljából, hogy a változó 
társadalmi, politikai, technológiai és piaci 
feltételek fényében szükség van-e az 
irányelv módosítására.

Or. en

Módosítás 200
Amelia Andersdotter
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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; az 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 rendeletnek30

megfelelően kell gyakorolni.

(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; 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 rendeletnek30

megfelelően kell gyakorolni.

__________________ __________________
30 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 30 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Módosítás 201
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ezen irányelv alkalmazása során a 
Bizottság megfelelő kapcsolatot tart fenn 

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

az érintett ágazati bizottságokkal és a 
különösen az e-kormányzat, az energia, a 
közlekedés és az egészségügy területén 
uniós szinten létrehozott érintett 
szervekkel.

Or. en

Módosítás 202
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az illetékes hatóság által az üzleti 
titokra vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályok értelmében bizalmasnak 
minősített információkat csak abban az 
esetben kell a Bizottság és a többi illetékes 
hatóság tudomására hozni, ha az 
adatszolgáltatás ezen irányelv alkalmazása 
szempontjából feltétlenül szükséges. A 
rendelkezésre bocsátott adatokat az ilyen 
adatszolgáltatás célja szempontjából 
lényeges, szükséges és azzal arányos 
adatokra kell korlátozni.

(38) Az illetékes hatóság által az üzleti 
titokra vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályok értelmében bizalmasnak 
minősített információkat csak abban az 
esetben kell a Bizottság, a Bizottság 
illetékes ügynökségei és/vagy a többi 
illetékes nemzeti hatóság tudomására 
hozni, ha az adatszolgáltatás ezen irányelv 
alkalmazása szempontjából feltétlenül 
szükséges. A rendelkezésre bocsátott 
adatokat az ilyen adatszolgáltatás célja 
szempontjából lényeges, szükséges és azzal 
arányos adatokra kell korlátozni, és 
mindeközben be kell tartani a bizalmas és 
biztonságos adatkezelésre vonatkozó 
követelményeket és az osztályozási 
előírásokat, amelyek az adatmegosztási 
eljárást szabályozzák.

Or. en

Módosítás 203
Amelia Andersdotter

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

b) a tagállamok közötti együttműködést 
szolgáló mechanizmust hoz létre az 
irányelv Unió-szerte egységes 
alkalmazásának biztosítása, és amennyiben 
szükséges, a hálózati és információs 
rendszereket érintő kockázatok és 
biztonsági események összehangolt és 
hatékony kezelése és az azokra való 
reagálás biztosítása érdekében;

b) a tagállamok közötti intézményes 
együttműködést szolgáló mechanizmust 
hoz létre az irányelv Unió-szerte egységes 
alkalmazásának biztosítása, és amennyiben 
szükséges, a hálózati és információs 
rendszereket érintő kockázatok és 
biztonsági események összehangolt és 
hatékony kezelése és az azokra való 
reagálás biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 204
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

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. en

Módosítás 205
Ivailo Kalfin

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.

(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 a 
bizalmi szolgáltatások nyújtóira, sem pedig 
azon információs társadalmi 
szolgáltatásokra, amelyek bizalmas 
jellege, sérthetetlensége, elérhetősége és 
hitelessége nem nélkülözhetetlen az 
alapvető gazdasági vagy társadalmi 
funkciók fenntartásához.

Or. en

Módosítás 206
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem sérti sem a 
számítástechnikai bűnözésre vonatkozó 
uniós jogszabályok, sem pedig az európai 
kritikus infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről szóló, 
2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi 
irányelv32 rendelkezéseit.

(4) Ez az irányelv nem sérti sem a 
számítástechnikai bűnözésre vonatkozó 
uniós jogszabályok, sem pedig az európai 
kritikus infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről szóló, 
2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi 
irányelv32 rendelkezéseit. Az említett 
irányelvet azonban további késlekedés 
nélkül felül kell vizsgálni, különösen 
azért, hogy az IKT európai 
infrastruktúraként megjelenjen benne.

__________________ __________________
32 HL L 345., 2008.12.23., 75. o. 32 HL L 345., 2008.12.23., 75. o.
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Or. en

Indokolás

Az IKT eredetileg nem szerepelt az európai kritikus infrastruktúrák között. A tagállamok 
megállapodtak arról, hogy mérlegelik ezt a kérdést és kellő időben felülvizsgálják az 
irányelvet. Mivel mindezidáig ez nem történt meg, és tekintettel az IKT jelentőségére a kritikus 
infrastruktúrák szempontjából, felszólítjuk a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb 
indítsák újra az erről szóló vitát.

Módosítás 207
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez az irányelv nem sérti sem a 
számítástechnikai bűnözésre vonatkozó 
uniós jogszabályok, sem pedig az európai 
kritikus infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről szóló, 
2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi 
irányelv32 rendelkezéseit.

(4) Ez az irányelv nem sérti sem a 
számítógépes rendszerekhez való 
jogosulatlan hozzáférésről szóló 
2013/40/EU irányelv, sem pedig az 
európai kritikus infrastruktúrák 
azonosításáról és kijelöléséről, valamint 
védelmük javítása szükségességének 
értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 
2008/114/EK tanácsi irányelv32

rendelkezéseit.

__________________ __________________
32 HL L 345., 2008.12.23., 75. o. 32 HL L 345., 2008.12.23., 75. o.

Or. en

Módosítás 208
Ivailo Kalfin

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-

(6) Az együttműködési hálózaton keresztül 
a III. fejezetnek megfelelően történő 
információmegosztás, valamint a hálózat-
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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.

és információbiztonsági eseményeknek a 
14. cikk alapján történő bejelentése az 
információk megbízható harmadik 
felekkel való közlését és 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 a 95/46/EK 
irányelv 13. cikkével összhangban 
jogalkotási intézkedéseket fogadnak el 
annak biztosítása céljából, hogy a 
közigazgatási szervek, a piaci szereplők és 
az illetékes hatóságok ne viseljenek 
felelősséget az együttműködési hálózaton 
keresztül és az eseménybejelentés 
keretében történő 
információmegosztáshoz szükséges 
személyesadat-feldolgozásért.

Or. en

Módosítás 209
Amelia Andersdotter

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, 
miután minden szükséges intézkedést 
megtettek az adatok névtelenségének 
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biztosításáért.

Or. en

Módosítás 210
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A tagállamoknak a biztonság kérdésében biztosított mérlegelési jogkört az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában elismert elvek – többek között a magánélet tiszteletben tartásához és a 
kapcsolattartáshoz, a személyes adatok védelméhez, a szabad vállalkozáshoz és a bíróság 
előtti hatékony jogorvoslathoz való jog – tiszteletben tartásához kell kötni.

Módosítás 211
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely olyan eszköz, illetve egymással 
összekapcsolt vagy kapcsolatban álló 
eszközök csoportja, amelyek közül egy 
vagy több valamely program alapján 
automatizált számítógépes 
adatfeldolgozást végez; illetve

b) bármely olyan eszköz, illetve egymással 
összekapcsolt vagy kapcsolatban álló 
eszközök csoportja, amelyek közül egy 
vagy több valamely program alapján 
digitális adatok automatizált feldolgozását 
végzi; illetve
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Módosítás 212
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a) és b) pontban szereplő elemek által 
működésük, használatuk, védelmük és 
fenntartásuk céljából tárolt, feldolgozott, 
visszakeresett vagy továbbított 
számítógépes adatok.

c) az a) és b) pontban szereplő elemek által 
működésük, használatuk, védelmük és 
fenntartásuk céljából tárolt, feldolgozott, 
visszakeresett vagy továbbított digitális
adatok.

Or. en

Módosítás 213
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „biztonság”: valamely hálózati és 
információs rendszer képessége – a 
titkosság meghatározott szintjén – a szóban 
forgó hálózati és információs 
rendszerekben tárolt vagy továbbított 
adatok és az általuk nyújtott vagy rajtuk 
keresztül elérhető kapcsolódó 
szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
hitelességét, sértetlenségét és titkosságát 
veszélyeztető véletlen eseményekkel, 
illetve rosszindulatú tevékenységgel 
szembeni ellenállásra;

2. „biztonság”: valamely hálózati és 
információs rendszer képessége – a 
titkosság meghatározott szintjén – a szóban 
forgó hálózati és információs 
rendszerekben tárolt vagy továbbított 
adatok és az általuk nyújtott vagy rajtuk 
keresztül elérhető kapcsolódó 
szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
hitelességét, sértetlenségét és titkosságát 
veszélyeztető véletlen eseményekkel, 
illetve rosszindulatú tevékenységgel 
szembeni ellenállásra; az itt meghatározott
„biztonság” magában foglalja az ezen 
irányelvben kifejtett biztonsági 
követelmények teljesítését biztosító 
megfelelő technikai eszközöket, 
megoldásokat és műveleti eljárásokat;
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Módosítás 214
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „a hálózat- és információbiztonság 
egységesen magas szintje”: az egész 
Unióra kiterjedő hálózati és információs 
rendszer, amelyben korrigálják az 
eseményeket, és kizárják azok 
megismétlődését;

Or. en

Módosítás 215
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „biztonsági esemény”: a biztonságra 
ténylegesen kedvezőtlen hatást gyakorló 
körülmény vagy esemény;

4. „biztonsági esemény”: a biztonságra 
ténylegesen kedvezőtlen hatást gyakorló,
ésszerűen azonosítható körülmény vagy 
esemény;

Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás túl általános volt, és a fogalom alkalmazását bonyolulttá tette 
volna.

Módosítás 216
Jürgen Creutzmann



PE523.040v01-00 62/131 AM\1009437HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 217
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „biztonsági események kezelése”: a 
biztonsági események elemzését, 
megfékezését és a rájuk való reagálást 
támogató eljárások;

7. „biztonsági események kezelése”: a 
biztonsági események észlelését, 
megelőzését, elemzését, megfékezését és a 
rájuk való reagálást támogató eljárások;

Or. en

Módosítás 218
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „piaci szereplő”: 8. „szereplő”:

Or. en

Módosítás 219
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 220
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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;

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

Or. es

Indokolás

Az átláthatóság biztosításához teljes körű felsorolás szükséges.

Módosítás 221
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az energiaszolgáltatás, a közlekedés, a 
banki szolgáltatások, a tőzsdei 
szolgáltatások és az egészségügy 

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

kommunikációs technológiák és az 
egészségügy szempontjából alapvető 
fontosságú – a II. mellékletben nem 
kimerítő jelleggel felsorolt – gazdasági és 
társadalmi tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
magán- vagy közszférabeli üzemeltetője.

Or. en

Módosítás 222
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 felsorolt – gazdasági és 
társadalmi tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen infrastruktúra 
üzemeltetője.

Or. en

Módosítás 223
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 többek között 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 
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tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
üzemeltetője.

tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen infrastruktúra 
üzemeltetője.

Or. en

Módosítás 224
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „jelentős hatást gyakorló esemény”: 
valamely információs hálózat vagy 
rendszer biztonságát és folytonosságát 
érintő esemény, amely alapvető gazdasági 
vagy társadalmi funkciók jelentős zavarát 
idézi elő;

Or. en

Módosítás 225
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. „szolgáltatás”: valamely közigazgatási 
szerv vagy piaci szereplő által nyújtott 
szolgáltatás, kizárva az ugyanazon szerv 
vagy szereplő által biztosított minden 
egyéb szolgáltatást;

Or. en

Módosítás 226
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

E rendelkezés hozzáadott értéke és jogi hatása nem egyértelmű.

Módosítás 227
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alapelv Általános kötelezettség

Or. en

Módosítás 228
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 229
Amelia Andersdotter
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az Európai Unió és tagállamai, 
közigazgatási szervei és piaci szereplői
biztosítják azon hálózati és információs 
rendszerek magas szintű biztonságát, 
amelyeket kialakítanak és üzemeltetnek, 
vagy pedig ellenőrzésük alatt tartanak.

Or. en

Módosítás 230
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával és ezen irányelvvel 
összhangban saját területükön biztosítják a 
hálózati és információs rendszerek magas 
szintű biztonságát.

Or. es

Indokolás

A tagállamoknak a biztonság kérdésében biztosított mérlegelési jogkört az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában elismert elvek – többek között a magánélet tiszteletben tartásához és a 
kapcsolattartáshoz, a személyes adatok védelméhez, a szabad vállalkozáshoz és a bíróság 
előtti hatékony jogorvoslathoz való jog – tiszteletben tartásához kell kötni.

Módosítás 231
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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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 
folyamatosan fenntartott, magas szintű 
biztonságát.

Or. en

Módosítás 232
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A piaci szereplők felelőssége

A 3. cikk szerinti piaci szereplők felelősek 
az ezen irányelvben foglalt kötelezettségek 
teljesítésének elmulasztásából származó, 
bármely természetes vagy jogi személynek 
okozott közvetlen kárért, ha a kárt az adott 
piaci szereplő hibája vagy hanyagsága 
okozta.

Or. en

Módosítás 233
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A tagállamok a közös 
minimumkövetelményeket tartalmazó 
hálózat- és információbiztonsági 
stratégia- és együttműködési tervezeten 
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alapuló nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiáik és 
együttműködési terveik kidolgozásához 
segítséget kérhetnek az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökségtől 
(ENISA).

Or. en

Módosítás 234
Hans-Peter Martin

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 
továbbiakban: „illetékes hatóság”).

(1) Minden tagállam kijelöl egy, a hálózati 
és információs rendszerek biztonságáért 
felelős nemzeti illetékes hatóságot (a 
továbbiakban: „illetékes hatóság”), amely 
nem része valamely titkosszolgálatnak, és 
személyzetét vagy infrastruktúráját 
tekintve nem egyezik meg részben vagy 
teljes egészében valamely 
titkosszolgálattal.

Or. de

Módosítás 235
Amelia Andersdotter

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 
továbbiakban: „illetékes hatóság”).

(1) Minden tagállam kijelöl egy, a belső 
piacon használt hálózati és információs 
rendszerek biztonságáért felelős nemzeti 
illetékes hatóságot (a továbbiakban: 
„illetékes hatóság”).

Or. en
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Módosítás 236
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok – szükség 
szerint – konzultálnak és együttműködnek 
az érintett nemzeti bűnüldöző hatóságokkal 
és a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal.

(5) Az illetékes hatóságok minden esetben 
konzultálnak az adatvédelmi 
hatóságokkal, illetve szükség esetén 
együttműködnek az érintett nemzeti 
bűnüldöző hatóságokkal.

Or. es

Indokolás

Ha nemzeti szinten egyetlen illetékes hatóság egy másik – ellensúlyozó – szerv közreműködése 
nélkül gyakorolja az ellenőrzési hatáskört, felborul a biztonság garantálása és a szabadság 
védelme közötti egyensúly.

Módosítás 237
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam felállít egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
melynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő eljárás alapján történő kezelése. 
A CERT-et az illetékes hatóságon belül is 
létre lehet hozni.

(1) Valamennyi tagállam felállít egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
melynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő – eljárás alapján történő 
kezelése. A CERT-et valamely, a hálózati 
és információs biztonságért felelős 
illetékes hatóságon belül is létre lehet 
hozni, illetve egyedüli nemzeti 
kapcsolattartóként is ki lehet jelölni.
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Or. en

Módosítás 238
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam felállít egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
melynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő eljárás alapján történő kezelése. 
A CERT-et az illetékes hatóságon belül is 
létre lehet hozni.

(1) Valamennyi tagállam létrehoz legalább 
egy hálózatbiztonsági vészhelyzeteket 
elhárító csoportot (a továbbiakban: 
„CERT”) vagy egy több CERT-ből álló, a 
II. mellékletben meghatározott ágazatokat 
lefedő rendszert, amelynek feladata a 
biztonsági eseményeknek és 
kockázatoknak egy jól meghatározott – az 
I. melléklet 1. pontjában szereplő 
követelményeknek megfelelő – eljárás 
alapján történő kezelése. A CERT-et az 
illetékes hatóságon belül is létre lehet 
hozni.

Or. en

Módosítás 239
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam felállít egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
melynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő eljárás alapján történő kezelése. 
A CERT-et az illetékes hatóságon belül is 
létre lehet hozni.

(1) Valamennyi tagállam létrehoz egy vagy 
több hálózatbiztonsági vészhelyzeteket 
elhárító csoportot (a továbbiakban: 
„CERT”), amelynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő eljárás alapján történő kezelése. 
A CERT-et az illetékes hatóságon belül is 
létre lehet hozni.
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Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok, például ágazati alapon, egynél több CERT-et is 
létrehozhassanak.

Módosítás 240
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam felállít egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
melynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő eljárás alapján történő kezelése. 
A CERT-et az illetékes hatóságon belül is 
létre lehet hozni.

(1) Valamennyi tagállam létrehoz egy ipari 
vezérlőrendszerre szakosodott, 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
amelynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő – eljárás alapján történő 
kezelése. A CERT-et az illetékes 
hatóságon belül is létre lehet hozni.

Or. en

Módosítás 241
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A CERT tevékenységét az illetékes 
hatóság felügyeli, aminek keretében 
rendszeresen felülvizsgálja a források
megfelelőségét, a CERT megbízatását és a 
biztonsági események kezelésére szolgáló 
eljárás hatásosságát.

(5) A CERT vagy CERT-ek tevékenységét 
az illetékes hatóság felügyeli, aminek 
keretében rendszeresen felülvizsgálja 
forrásaik megfelelőségét, megbízatásukat
és a biztonsági események kezelésére 
szolgáló eljárásuk hatásosságát.
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Or. en

Módosítás 242
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Lehetővé kell tenni és ösztönözni kell, 
hogy a CERT-ek közös gyakorlatokat 
kezdeményezzenek, illetve részt vegyenek 
ilyenekben bizonyos CERT-ekkel, 
valamennyi tagállam CERT-jeivel, az 
Unión kívüli országok megfelelő 
intézményeivel, valamint a 
multinacionális és nemzetközi szervezetek 
– mint a NATO és az ENSZ – CERT-
jeivel együtt.

Or. en

Módosítás 243
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok nemzeti CERT-jük 
létrehozásához segítséget kérhetnek az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökségtől (ENISA) vagy más 
tagállamoktól.

Or. en

Módosítás 244
Silvia-Adriana Ţicău
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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 illetékes hatóságok, az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) és a Bizottság 
hálózatot („együttműködési hálózat”) 
hoznak létre a hálózati és információs 
rendszereket érintő események és 
kockázatok leküzdése terén folyó 
együttműködés céljából.

Or. ro

Módosítás 245
Ioannis A. Tsoukalas

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 illetékes hatóságok és a Bizottság, 
az ENISA koordinálása mellett, hálózatot 
(„együttműködési hálózat”) hoznak létre a 
hálózati és információs rendszereket érintő 
események és kockázatok leküzdése terén 
folyó együttműködés céljából.

Or. en

Módosítás 246
Amelia Andersdotter

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 

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

és kockázatok leküzdése terén folyó 
együttműködés céljából.

Or. en

Módosítás 247
Silvia-Adriana Ţicău

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, az ENISA
és az illetékes hatóságok között.

Or. ro

Módosítás 248
Ivailo Kalfin

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 
illetékes hatóságok, valamint adott esetben 
a megfelelő közigazgatási szervek és piaci 
szereplők között. Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 
felkérésre szakértő véleményével és 
tanácsaival segíti az együttműködési 
hálózatot.

Or. en
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Módosítás 249
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 
illetékes hatóságok között. Az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) szakértő 
véleményével és tanácsaival segíti az 
együttműködési hálózatot.

Or. en

Módosítás 250
Ioannis A. Tsoukalas

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 
illetékes hatóságok között. Az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) szakértő 
véleményével és tanácsaival segíti az 
együttműködési hálózatot.

Or. en

Módosítás 251
Ivailo Kalfin

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

aa) amennyiben a piaci szereplőktől vagy 
a közigazgatási szervektől származó 
információk, korai előrejelzések vagy 
bevált gyakorlatok megosztására vagy 
nyilvánosságra hozatalára kerül sor az 
együttműködési hálózaton belül, illetve
azon keresztül, a megosztás vagy 
nyilvánosságra hozatal során figyelembe 
kell venni az információ osztályozását, 
amelyet az eredeti adatközlő a 9. cikk (1)
bekezdése szerint határozott meg; 
biztosítani kell, hogy az eredeti adatközlő 
tájékoztatást kapjon a megosztásról vagy a 
nyilvánosságra hozatalról, és ennek 
keretében arról is, hogy mely illetékes 
hatóságokat vagy gazdasági szereplőket 
kell tájékoztatni az eseményről, és hogy a 
megosztás vagy nyilvánosságra hozatal 
nem sérti az adatközlő jogos érdekeit;

Or. en

Módosítás 252
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont

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

Or. de

Módosítás 253
Silvia-Adriana Ţicău
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont

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

Or. ro

Módosítás 254
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) közösen megvitatják és összehangolják 
a 14. cikkben említett biztonsági 
követelményekkel és 
eseménybejelentéssel, valamint a 15. 
cikkben említett végrehajtással és 
jogalkalmazással kapcsolatos 
intézkedéseiket;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak a bejelentéssel és nyilvánosságra hozatallal, illetve általában az 
ezen irányelv végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatos eltérő gyakorlatai az egynél 
több tagállamban tevékenységet végző piaci szereplők számára megnehezíthetik a 
jogszabályoknak való megfelelést. Szélsőséges esetben a gazdasági szereplők a különböző 
illetékes hatóságoktól eltérő utasításokat kaphatnak. Ezért biztosítani kell, hogy az illetékes 
hatóságok a lehető legnagyobb mértékben összehangolják e tevékenységeket.

Módosítás 255
Christian Ehler, Manfred Weber

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) egy tagállam vagy a Bizottság kérésére 
közös vitára és értékelésre bocsátják a 
CERT-ek eredményességét, különösen 
uniós szintű hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatok végzése 
kapcsán, és a meghatározott gyenge 
pontok orvoslása céljából a lehető 
legrövidebb időn belül intézkedéseket 
hajtanak végre;

Or. en

Módosítás 256
Vicky Ford

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) minden releváns kérdésben 
együttműködnek és információt cserélnek 
az érintett európai szervekkel, különösen 
az adatvédelem, az energiaszolgáltatás, a 
közlekedés, a banki szolgáltatások, a 
tőzsdei szolgáltatások és az egészségügy 
területén;

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (4) bekezdésének hatálya alá tartozik.

Módosítás 257
Amelia Andersdotter
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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) minden releváns kérdésben 
együttműködnek és információt cserélnek 
az érintett európai szervekkel, különösen 
az adatvédelem, az energiaszolgáltatás, a 
közlekedés, a banki szolgáltatások, a 
tőzsdei szolgáltatások és az egészségügy 
területén;

Or. en

Módosítás 258
Christian Ehler, Manfred Weber

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

Or. en

Módosítás 259
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – f pont
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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) minden releváns kérdésben 
együttműködnek és információt cserélnek 
az Europol szervezetén belül működő 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központtal, illetve más érintett európai 
szervekkel, különösen az 
energiaszolgáltatás, a közlekedés, a banki 
szolgáltatások, a tőzsdei szolgáltatások és 
az egészségügy területén;

Or. es

Indokolás

A biztonsági együttműködési hálózat létrehozását az adatvédelmi szervek kötelező 
bevonásával kell ellensúlyozni. Külön bekezdést kell beilleszteni a fenti együttműködés 
kialakításáról.

Módosítás 260
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) közös vitát folytatnak és 
megállapodnak a IV. fejezet 
rendelkezéseinek Unión belüli közös 
értelmezéséről, következetes 
alkalmazásáról és összehangolt 
végrehajtásáról;

Or. en

Módosítás 261
Francisco Sosa Wagner

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

fa) kötelezően együttműködnek a nemzeti 
adatvédelmi hatóságokkal és az európai 
adatvédelmi biztossal;

Or. es

Indokolás

A biztonsági együttműködési hálózat létrehozását az adatvédelmi szervek kötelező 
bevonásával kell ellensúlyozni.

Módosítás 262
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – i pont – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a hálózat- és információbiztonságért 
felelős hatóságokat ösztönözni kell, hogy 
vegyenek részt a biztonsági kutatásban és 
a Horizont 2020 egyéb megfelelő 
programjaiban.

Or. en

Módosítás 263
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A piaci szereplőket szükség esetén fel 
lehet kérni arra, hogy közreműködjenek 
az együttműködési hálózatnak a (3) 
bekezdés a), g), h) és i) pontjában foglalt 
tevékenységeiben.
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Or. en

Módosítás 264
Silvia-Adriana Ţicău

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, az 
ENISA 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. ro

Módosítás 265
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 266
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érzékeny és bizalmas adatoknak az 
együttműködési hálózaton belüli cseréjét 

(1) Az érzékeny és bizalmas adatoknak az 
együttműködési hálózaton belüli cseréjét 
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biztonságos infrastruktúrán keresztül kell 
lebonyolítani.

biztonságos infrastruktúrán keresztül kell 
lebonyolítani. A tagállamok biztosítják, 
hogy a más államok vagy a Bizottság által 
megosztott érzékeny vagy titkos adatokat
ne osszák meg harmadik államokkal, 
illetve ezekez az adatokat ne használják 
fel más célra, például titkosszolgálati 
tevékenységekhez vagy gazdasági 
döntésekhez.

Or. de

Módosítás 267
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érzékeny és bizalmas adatoknak az 
együttműködési hálózaton belüli cseréjét 
biztonságos infrastruktúrán keresztül kell 
lebonyolítani.

(1) Az érzékeny és bizalmas adatoknak az 
együttműködési hálózaton belüli cseréjét 
az ENISA felügyelete alatt működtetett 
biztonságos infrastruktúrán keresztül kell 
lebonyolítani.

Or. en

Módosítás 268
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelv hatálybalépéséttől 
számított 5 éven belül a tagállamok 
biztosítják, hogy teljesülnek a (2)
bekezdésben említett követelmények.

Or. ro
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Módosítás 269
Ioannis A. Tsoukalas

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 illetékes hatóságok és a Bizottság –
az ENISA koordinálása mellett – az 
együttműködési hálózat keretében korai 
előrejelzést adnak azokról a kockázatokról 
és eseményekről, amelyek a következő 
feltételeknek legalább az egyikét teljesítik:

Or. en

Módosítás 270
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Módosítás 271
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) léptékük gyorsan nő vagy gyors 
növekedésnek indulhat;

a) léptékük gyorsan nő vagy gyors 
növekedésnek indulhat, valamint egynél 
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több tagállamot érintenek vagy 
érinthetnek;

Or. en

Indokolás

A gyorsan növekvő lépték önmagában még nem jelzi, hogy az adott kérdésnek van-e 
jelentősége az együttműködési hálózat szempontjából. Ha a kérdést egyetlen tagállam 
hatóságai kezelni tudják, és az valószínűleg nincs hatással más tagállamokra, nem tűnik 
indokoltnak az egész hálózatnak korai előrejelzést küldeni.

Módosítás 272
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) több tagállamot érintenek vagy 
érinthetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Összevonva az a) ponttal.

Módosítás 273
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A korai előrejelzés keretében az 
illetékes hatóságok és a Bizottság minden 
olyan, a birtokukban lévő releváns 
információt rendelkezésre bocsátanak, 
amely a kockázat, illetve az esemény 
értékeléséhez hasznos lehet.

(2) A korai előrejelzés keretében az 
illetékes hatóságok és a Bizottság minden 
olyan, a birtokukban lévő releváns 
információt rendelkezésre bocsátanak, 
amely a kockázat, illetve az esemény 
értékeléséhez hasznos lehet, ha azt a 
helyzet súlyossága megköveteli. E 
rendelkezés alkalmazása során a 
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Bizottság feladata a helyzet súlyosságának 
értékelése.

Or. fr

Indokolás

Az események rendszeres jelentésére nincs szükség, azonban fontos előírni a helyzet 
súlyosságának Bizottság általi értékelését.

Módosítás 274
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A korai előrejelzés keretében az 
illetékes hatóságok és a Bizottság minden 
olyan, a birtokukban lévő releváns 
információt rendelkezésre bocsátanak, 
amely a kockázat, illetve az esemény 
értékeléséhez hasznos lehet.

(2) A korai előrejelzés keretében az 
illetékes hatóságok és a Bizottság minden 
olyan, a birtokukban lévő releváns 
információt rendelkezésre bocsátanak, 
amely a kockázat, illetve az esemény 
értékeléséhez hasznos lehet. Az érintett 
közigazgatási szerv vagy piaci szereplő 
által minősített vagy bizalmas adatnak 
ítélt információt, valamint a piaci szereplő 
kilétét csak az esemény értékeléséhez 
szükséges mértékben kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

Intézkedéseket kell hozni az eseménybejelentés és a hatóságokkal való együttműködés 
ösztönzésére. Ehhez a piaci szereplők részéről bizalomra van szükség, amely a névtelenség és 
bizalmas adatkezelés biztosításával erősebb lesz. Például abban az esetben, ha egy hacker 
visszaél valamely széles körben használt szoftverrendszer sebezhetőségével, az első érintett 
szereplő kiléte nem feltétlenül lényeges, ezért bizalmasan kezelhető, ez pedig mérsékli az 
érintett szereplőre gyakorolt negatív hatásokat.

Módosítás 275
Amelia Andersdotter
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 276
Vicky Ford

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 bűnügyi természetű, az 
illetékes nemzeti hatóságok kapcsolatba 
lépnek a számítástechnikai bűnözéssel 
foglalkozó nemzeti hatóságokkal, amelyek 
együttműködnek és információt cserélnek
az Europol Számítástechnikai Bűnözés 
Elleni Európai Központjával.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok először a számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó nemzeti 
hatóságokkal lépnek kapcsolatba, amelyek tájékoztatják a Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Európai Központot. Ezzel elkerülhetők a felesleges párhuzamos jelentések, és biztosítható, 
hogy a nemzeti kapcsolattartó marad a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ fő 
tárgyalópartnere.
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Módosítás 277
Jürgen Creutzmann

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 súlyos büntetőjogi megítélés 
alá esik, az illetékes hatóságok vagy a 
Bizottság adott esetben tájékoztatja az 
Europol Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Európai Központját.

Or. en

Indokolás

Az Europol automatikus tájékoztatására vonatkozó kötelezettség túl messzire vezetne. A súlyos 
bűncselekményekre összpontosító célzottabb megközelítés célszerűbbnek tűnik. Továbbá, az 
illetékes hatóságoknak és a Bizottságnak rendelkezniük kell bizonyos mérlegelési jogkörrel a 
tekintetben, hogy tájékoztassák-e az Europolt.

Módosítás 278
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 bűnügyi természetű, az 
illetékes hatóságok vagy a Bizottság a 
lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja 
az Europol Számítástechnikai Bűnözés 
Elleni Európai Központját.

Or. en
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Módosítás 279
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a korai előrejelzés 
tárgyát képező kockázat, illetve esemény 
gyaníthatóan súlyos, határokon átnyúló 
műszaki okokra vezethető vissza, az 
illetékes hatóságok vagy a Bizottság 
tájékoztatja az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget.

Or. en

Módosítás 280
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 18. cikk alapján felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 
célból, hogy pontosítsa a korai előrejelzést 
igénylő kockázatoknak és eseményeknek 
az (1) bekezdésében meghatározott körét.

törölve

Or. en

Indokolás

A kritériumokat az irányelv kellően világosan leírja.

Módosítás 281
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 18. cikk alapján felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 
célból, hogy pontosítsa a korai előrejelzést 
igénylő kockázatoknak és eseményeknek 
az (1) bekezdésében meghatározott körét.

törölve

Or. es

Módosítás 282
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – végrehajtási aktusok útján – uniós
hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervet fogadjon el. A 
szóban forgó végrehajtási jogi aktusokat a 
19. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – végrehajtási aktusok útján – a 
tagállamok közötti hálózat- és 
információbiztonsági együttműködést 
biztosító keretrendszert fogadjon el. A 
szóban forgó végrehajtási jogi aktusokat a 
19. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Nehéz lesz olyan működési szabályokban megállapodni, amelyek figyelembe veszik a 
tagállamok meglévő folyamatait. Mivel a tagállamok különböző fenyegetésekkel néznek 
szembe és különböző iparágakkal rendelkeznek, nem mindegyik eszköz és technika 
alkalmazható az összes tagállamban. Célszerűbb lenne ezért létrehozni egy keretrendszert 
(mint amilyen a több tagállam közötti együttműködés révén már létrejött), mivel az nagyobb 
rugalmasságot nyújtana a tagállamoknak meglévő struktúráik fenntartására, egyszersmind az 
e rendeletben foglalt követelmények teljesítésére.

Módosítás 283
Amelia Andersdotter
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – végrehajtási aktusok útján – uniós 
hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervet fogadjon el. A 
szóban forgó végrehajtási jogi aktusokat a 
19. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok útján – uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet fogadjon el. A szóban forgó 
végrehajtási jogi aktusokat a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 284
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervben rendelkezni kell a következőkről:

(2) Az uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
keretrendszerben rendelkezni kell a 
következőkről:

Or. en

Módosítás 285
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított egy éven belül el kell fogadni, a 

(3) Az uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított egy éven belül el kell fogadni, a 
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továbbiakban pedig rendszeresen felül kell 
vizsgálni.

továbbiakban pedig rendszeresen felül kell 
vizsgálni. Az egyes felülvizsgálatok 
eredményeiről jelentést kell tenni az 
Európai Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 286
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

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 meg kell határozni az 
együttműködési hálózaton belül továbbított 
személyes adatok védelmét biztosító 
ellenőrzési eljárást. Az Európai 
Parlamentet tájékoztatni kell a 
megállapodásokról folytatott tárgyalásról, 
továbbá biztosítani kell a megállapodás 
tartalmának átláthatóságát.

Or. es

Indokolás

A más országokkal vagy biztonsági szervekkel kötött nemzetközi megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell egy, a polgári jogok tiszteletben tartásának garantálását szolgáló 
nyomonkövetési mechanizmust. Szintén az Európai Parlament feladata, hogy hatékony 
demokratikus ellenőrzést gyakoroljon a megállapodások felett, ezért időben tájékoztatni kell a 
megállapodásokról folytatott tárgyalások tartalmáról.

Módosítás 287
Amelia Andersdotter
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

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
anélkül, hogy az uniós polgárok személyes 
adatait kiadnák harmadik feleknek.

Or. en

Módosítás 288
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

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 a 
hatályban lévő uniós jogszabályokkal 
összhangban megfelelő védelmet kell 
biztosítani.
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Or. ro

Módosítás 289
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Unió harmadik 
országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel nemzetközi 
megállapodásokat kötött, az Unió – azon 
lehetőség sérelme nélkül, hogy az 
együttműködési hálózat informális 
nemzetközi együttműködést folytasson –
előírja az említett szereplőknek az 
együttműködési hálózat egyes – különösen 
a kiberbiztonsággal kapcsolatos –
tevékenységeibe való bevonását. E 
megállapodásokban figyelemmel kell 
lenni arra, hogy az együttműködési 
hálózaton belül továbbított személyes 
adatoknak megfelelő szintű védelmet kell 
biztosítani.

Or. fr

Indokolás

A javaslat szerint a fenti mechanizmust bele kell foglalni azon nemzetközi megállapodásokba, 
amelyeknek az Unió részes fele.

Módosítás 290
Ivailo Kalfin

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 az ezen 
irányelv 3. cikke (8) bekezdésének b) 
pontjában említett, szolgáltatásokat nyújtó 
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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.

vagy működtető közigazgatási szervek és 
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 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.

Or. en

Módosítás 291
Amelia Andersdotter

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 
kell garantálniuk. Így különösen 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 

(1) Az Európai Unió és tagállamai, 
közigazgatási szervei és piaci szereplői
megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tesznek az általuk 
kialakított és/vagy működtetett, és/vagy 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 
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minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

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

Módosítás 292
Vicky Ford

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 
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.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 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 
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.

Or. en

Indokolás

A piaci szereplők fogalommeghatározása a köztulajdonban lévő szervezetekre is kiterjed.
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Módosítás 293
Jürgen Creutzmann

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 
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.

(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 technológiai fejlődésre – a 
felmerülő kockázatnak megfelelő 
biztonsági szintet kell biztosítaniuk. Így 
különösen megfelelő 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

Módosítás 294
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

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 

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

során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok feltárása 
és hatékony 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.

Or. en

Módosítás 295
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék az 
általuk nyújtott alapszolgáltatások 
biztonságára jelentős hatást gyakorló 
eseményeket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 3. cikke (8) bekezdésének b) 
pontjában említett, szolgáltatásokat nyújtó 
vagy működtető közigazgatási szervek és 
piaci szereplők az illetékes hatóságnak 
bejelentsék az általuk nyújtott 
alapszolgáltatások biztonságára és 
folytonosságára jelentős hatást gyakorló 
eseményeket. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ezen előírásnak való megfelelés 
nem módosítja az ezen irányelv 9. 
cikkének (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket, és a bejelentő felet nem 
teszi ki nagyobb felelősségnek, illetve 
felesleges működési vagy biztonsági 
kockázatnak.

Or. en
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Módosítás 296
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék az 
általuk nyújtott alapszolgáltatások 
biztonságára jelentős hatást gyakorló 
eseményeket.

(2) A tagállamok gondoskodnak olyan 
mechanizmusokról, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a piaci szereplők az illetékes 
hatóságnak bejelentsék az általuk nyújtott 
alapszolgáltatások biztonságára jelentős 
hatást gyakorló eseményeket.

Or. en

Indokolás

Az események bejelentésére irányuló kötelezettség azt az ellentétes hatást válthatja ki, hogy 
vállalkozások igyekeznek eseményeket keresni és azonosítani, és ezzel „kipipálni” 
kötelezettségeiket, ahelyett, hogy magatartásukat teljes mértékben átalakítanák. Előnyösebb 
lenne ezért a piaci szereplőket az események bejelentésére ösztönző, önkéntességen alapuló 
megközelítést alkalmazni.

Módosítás 297
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék az 
általuk nyújtott alapszolgáltatások 
biztonságára jelentős hatást gyakorló 
eseményeket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők
– abban az országban, ahol az 
alapszolgáltatások érintettek – az illetékes 
hatóságnak bejelentsék az általuk nyújtott 
alapszolgáltatások biztonságára jelentős 
hatást gyakorló eseményeket.

Or. en
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Indokolás

Pontosítani kell, hogy mely illetékes hatóságnak kell bejelentést tenni. A módosítás emellett 
hozzáigazítja a szöveget az ENISA eseménybejelentésre vonatkozó iránymutatásaihoz.

Módosítás 298
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék az 
általuk nyújtott alapszolgáltatások 
biztonságára jelentős hatást gyakorló 
eseményeket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék –
minden részletre kiterjedően és a lehető 
legrövidebb időn belül – az általuk nyújtott 
alapszolgáltatások biztonságára jelentős 
hatást gyakorló eseményeket.

Or. en

Módosítás 299
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék az 
általuk nyújtott alapszolgáltatások 
biztonságára jelentős hatást gyakorló 
eseményeket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék az 
általuk nyújtott alapszolgáltatások 
biztonságára hatást gyakorló eseményeket.

Or. en

Módosítás 300
Ivailo Kalfin
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ezen irányelv 3. cikke (8) 
bekezdésének a) pontjában említett 
közigazgatási szerveknek és piaci 
szereplőknek az eseményeket önkéntes 
alapon és a hálózatukon vagy 
rendszerükön belüli súlyos esemény, zavar 
vagy fenyegetés esetén kell bejelenteniük.

Or. en

Módosítás 301
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az egyedüli kapcsolattartók vagy az 
illetékes nemzeti hatóságok mihamarabb
beszámolnak az eseményt bejelentő
érintett közigazgatási szervnek vagy piaci 
szereplőnek a kezdeményezett 
intézkedésekről, döntésekről vagy 
ajánlásokról, a tájékoztatott harmadik 
felekről, valamint az 
információmegosztásra vonatkozó 
biztonsági és titoktartási szabályzatokról.

Or. en

Módosítás 302
Ivailo Kalfin

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

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények minden, az Európai 
Unióban szolgáltatást nyújtó piaci 
szereplőre alkalmazandók.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények minden, a 3. cikk (8) 
bekezdésének b) pontjában említett, az 
Európai Unióban szolgáltatást nyújtó
állami és piaci szereplőre alkalmazandók. 
E szereplők az (1) és (2) bekezdésben 
említett eseményeket bejelentik azon 
tagállam egyedüli kapcsolattartójánál, 
amelyben az események az 
alapszolgáltatást érintik. Amennyiben az 
események egynél több tagállamban 
érintik az alapszolgáltatást, a bejelentést 
fogadó egyedüli kapcsolattartó az eredeti 
adatközlőtől származó információk 
alapján, az előre meghatározott, 
kölcsönös titoktartási és biztonsági 
szabályzatok betartásával riasztja a többi 
érintett egyedüli kapcsolattartót. Az 
eredeti adatközlőt mihamarabb
tájékoztatni kell arról, hogy mely egyéb 
egyedüli kapcsolattartók kaptak 
tájékoztatást az eseményről, továbbá az 
esemény szempontjából jelentőséggel bíró 
összes lépésről, eredményről vagy 
információról.

Or. en

Módosítás 303
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények minden, az Európai 
Unióban szolgáltatást nyújtó piaci 
szereplőre alkalmazandók.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények minden, az Európai
Unióban szolgáltatást nyújtó piaci 
szereplőre alkalmazandók. Az állami 
hatóságoknak és a piaci szereplőknek a 
nyilvánosságra hozatalt a saját 
körülményeikhez kell igazítaniuk.
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Or. en

Módosítás 304
Ivailo Kalfin

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 hozatalával a közérdek
nagyobb súllyal esik latba, mint a szóban 
forgó közigazgatási szerv vagy piaci 
szereplő hírnevének vagy kereskedelmi 
érdekeinek esetleges csorbulása. A 
közigazgatási szerveknek és a piaci 
szereplőknek jogukban áll a döntés 
meghozatal előtt a nyilvánosságra hozatal
helyénvalóságát illetően az illetékes
hatósághoz fordulni. A tagállamoknak 
minden esetben el kell kerülniük a 
bizalmas üzleti információk 
nyilvánosságra hozatalát. A tagállamok a 
beérkező bejelentésekről és az e 
bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedésekről évente egyszer 
összefoglaló jelentést terjesztenek az 
együttműködési hálózat elé.

Or. en

Módosítás 305
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés
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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. A 8. cikkben 
említett együttműködési hálózatnak 
jelentett események esetében a 
tájékoztatást adó illetékes hatóság 
jóváhagyása nélkül a többi illetékes 
nemzeti hatóság semmilyen információt 
nem hozhat nyilvánosságra a 
kockázatokkal vagy eseményekkel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 306
Amelia Andersdotter

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 hatóság különösen azt 
biztosítja, hogy a nyilvánosság tagjai 
mérsékelhessék az állam vagy a piac által 
működtetett valamely szolgáltatás során 
előálló biztonsági eseményből származó, 
őket érintő kockázatokat. Az illetékes 
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nemzeti hatóság a beérkező bejelentésekről 
és az e bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedésekről évente egyszer 
összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé.

Or. en

Módosítás 307
Jürgen Creutzmann

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 az érintett 
közigazgatási szervvel vagy piaci 
szereplővel folytatott konzultációt 
követően 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, és amennyiben e 
közérdek nagyobb súllyal esik latba, mint 
az érintett közigazgatási szerv vagy piaci 
szereplő bármely ellentétes érdeke. Az 
illetékes nemzeti hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről évente 
egyszer összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé.

Or. en

Indokolás

Fontos az előzetes konzultáció és a nyilvánosság, illetve az érintett szereplők vonatkozó 
érdekeinek mérlegelése. A további információk lehetővé teszik, hogy az illetékes hatóság 
megfelelően értékelje, szükséges-e a nyilvánosságra hozatal, továbbá lehetővé teszik, hogy az 
érintett közigazgatási szervek és piaci szereplők felkészüljenek a nyilvánosságra hozatal által 
a szolgáltatásaikra gyakorolt esetleges hatásokra, pl. a sebezhető pontok nyilvánosságra 
hozatala nyomán bekövetkező további biztonsági eseményekre vagy a hírnevüket érintő 
lehetséges hatásokra.
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Módosítás 308
Christian Ehler, Manfred Weber

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 félévente egyszer 
összefoglaló jelentést terjeszt az 
együttműködési hálózat elé.

Or. en

Módosítás 309
Francisco Sosa Wagner

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 hatóságnak tájékoztatnia 
kell 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.
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Or. es

Indokolás

A folyamatban lévő esetek megoldását biztosító megfelelő korlátozások mellett a közérdekű 
eseteknél kötelezővé kell tenni a nyilvánosság tájékoztatását. Ez alapvető az átláthatóság és 
az ellensúly biztosítása szempontjából, amelynek célja a nemzeti hatóságok rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokkal kapcsolatos hatáskör jobb kiegyensúlyozása.

Módosítás 310
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságoknak való 
jelentéstételen túl a piaci szereplőket arra 
kell ösztönözni, hogy a társaságukat 
érintő eseményeket (önkéntes alapon) 
tegyék közzé a pénzügyi jelentéseikben.

Or. en

Indokolás

A számítástechnikai események jelentős pénzügyi veszteséggel és költségekkel járhatnak. A 
részvényeseket és a befektetőket lehetőleg tájékoztatni kell ezen események következményeiről. 
Ha a vállalatokat arra ösztönözzük, hogy önkéntes alapon tegyék közzé a számítástechnikai 
eseményeket, megélénkülhet az ágazatközi vita a jövőbeni események valószínűségéről, az 
efféle kockázatok mértékéről, valamint arról, hogy a kiberbiztonsági rések csökkentésére 
hozott megelőző intézkedések megfelelőek-e.

Módosítás 311
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 18. cikk alapján felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 

törölve
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körülmények meghatározására, amelyek 
fennállása esetén a közigazgatási szervek 
és a piaci szereplők kötelesek az 
eseményeket bejelenteni.

Or. en

Módosítás 312
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 18. cikk alapján felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 
körülmények meghatározására, amelyek 
fennállása esetén a közigazgatási szervek 
és a piaci szereplők kötelesek az 
eseményeket bejelenteni.

törölve

Or. en

Módosítás 313
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az illetékes hatóságok – az (5) 
bekezdés alapján adott esetben elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra is 
figyelemmel – iránymutatásokat 
fogadhatnak el és szükség szerint 
utasításokat adhatnak ki azon 
körülményeket illetően, amelyek 
fennállása esetén a közigazgatási szervek 
és a piaci szereplők kötelesek az 
eseményeket bejelenteni.

törölve
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Or. en

Indokolás

Azon körülményeknek, amelyek fennállása esetén a közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
kötelesek az eseményeket bejelenteni, kizárólag a Bizottság – előző bekezdés szerinti –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusain kell alapulniuk. Ellenkező esetben a határokon átnyúló 
vagy akár az egész Unióra kiterjedő szolgáltatásokat nyújtó szereplők eltérő 
utasításokkal/iránymutatásokkal szembesülhetnek, és elméletileg arra kötelezhetők, hogy az 
adott eseményt az egyik tagállamban bejelentsék, de egy másikban nem.

Módosítás 314
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az illetékes hatóságok – az (5) 
bekezdés alapján adott esetben elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra is 
figyelemmel – iránymutatásokat 
fogadhatnak el és szükség szerint 
utasításokat adhatnak ki azon 
körülményeket illetően, amelyek 
fennállása esetén a közigazgatási szervek 
és a piaci szereplők kötelesek az 
eseményeket bejelenteni.

törölve

Or. en

Módosítás 315
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az illetékes hatóságok – az (5) 
bekezdés alapján adott esetben elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra is 
figyelemmel – iránymutatásokat 
fogadhatnak el és szükség szerint 

(6) Az illetékes hatóságok vagy az egyedüli 
kapcsolattartók iránymutatásokat 
fogadnak el azon körülményeket illetően, 
amelyek fennállása esetén a piaci szereplők 
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utasításokat adhatnak ki azon 
körülményeket illetően, amelyek fennállása 
esetén a közigazgatási szervek és a piaci 
szereplők kötelesek az eseményeket 
bejelenteni.

kötelesek az eseményeket bejelenteni.

Or. en

Indokolás

Mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok törlésre kerültek, egyértelmű iránymutatást kell 
adni arra vonatkozóan, hogy vállalkozásoknak biztosítandó tisztánlátás érdekében a piaci 
szereplők mikor kötelesek bejelenteni az eseményeket.

Módosítás 316
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – végrehajtási aktusok útján –
meghatározza a (2) bekezdés 
alkalmazásában követendő formátumokat 
és eljárásokat. A szóban forgó 
végrehajtási jogi aktusokat a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 317
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra,
hogy – végrehajtási aktusok útján –
meghatározza a (2) bekezdés 

törölve
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alkalmazásában követendő formátumokat 
és eljárásokat. A szóban forgó 
végrehajtási jogi aktusokat a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 318
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) és a (2) bekezdés nem 
alkalmazandó a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
ajánlás35 szerinti mikrovállalkozásokra.

törölve

__________________
35 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. en

Módosítás 319
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) és a (2) bekezdés nem 
alkalmazandó a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
ajánlás35 szerinti mikrovállalkozásokra.

(8) Az (1) és a (2) bekezdés nem 
alkalmazandó a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
ajánlás35 szerinti mikrovállalkozásokra és 
kis- és középvállalkozásokra.

__________________ __________________
35 HL L 124., 2003.5.20., 36. o. 35 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
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Or. en

Módosítás 320
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok minden 
szükséges hatáskörrel rendelkezzenek 
arra, hogy kivizsgálják a 14. cikk szerinti 
kötelezettségek közigazgatási szervek vagy 
piaci szereplők általi megszegésének 
eseteit, valamint azoknak a hálózatok és 
információs rendszerek biztonságára 
gyakorolt hatását.

(1) Az illetékes hatóságok kivizsgálják az 
ezen irányelv szerinti kötelezettségek 
megszegésének eseteit, valamint azoknak a 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságára gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 321
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok minden 
szükséges hatáskörrel rendelkezzenek arra, 
hogy kivizsgálják a 14. cikk szerinti 
kötelezettségek közigazgatási szervek vagy 
piaci szereplők általi megszegésének 
eseteit, valamint azoknak a hálózatok és 
információs rendszerek biztonságára 
gyakorolt hatását.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok minden 
szükséges hatáskörrel rendelkezzenek arra, 
hogy biztosítsák a 14. cikk szerinti 
kötelezettségek közigazgatási szervek vagy 
piaci szereplők általi teljesítését, valamint 
azoknak a hálózatok és információs 
rendszerek biztonságára gyakorolt hatását.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak dönteniük kell arról, hogy az illetékes hatóságoknak milyen hatáskörökkel 
kell rendelkezniük ahhoz, hogy biztosítsák a kötelezettségek teljesítését.

Módosítás 322
Ivailo Kalfin

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.

törölve

Or. en

Módosítás 323
András Gyürk

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) a politikák eredményes végrehajtását 
(amely az iparágban általánosan bevált 
gyakorlatok folyamatos alkalmazásával 
mérhető) megfelelő módon bizonyítsák, 
nevezetesen azzal, hogy az egy
meghatalmazott belső képviselő vagy egy 
képesített külső ellenőr által végrehajtott 
biztonsági ellenőrzés eredményeit az 
illetékes hatóság vagy az egyedüli 
kapcsolattartó rendelkezésére bocsátják.

Or. en
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Módosítás 324
Jürgen Creutzmann

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) amennyiben az e bekezdés a) pontjának 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
információk nem bizonyító erejűek, 
alávessék magukat egy képesített független 
testület vagy nemzeti hatóság biztonsági 
ellenőrzésének, és annak eredményét az 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsássák.

Or. en

Indokolás

A biztonsági ellenőrzéseket nem öncélból kell végrehajtani, hanem kizárólag abban az 
esetben, ha egy közigazgatási szerv vagy piaci szereplő elmulasztja bemutatni a hálózatai és 
információs rendszerei biztonsági szintjét tanúsító meggyőző adatokat.

Módosítás 325
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok hatáskörrel 
rendelkezzenek arra, hogy a piaci 
szereplőket és közigazgatási szerveket 
kötelező erővel utasítsák.

törölve

Or. en

Indokolás

A bekezdés immár nem szükséges, mivel az (1) bekezdés szövege javasolja, hogy „az illetékes 
hatóságok minden szükséges hatáskörrel rendelkezzenek arra, hogy biztosítsák a [...] 
kötelezettségek [...] teljesítését ”, ami vagy maga után von, vagy nem von maga után kötelező 
erejű utasításokat.
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Módosítás 326
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok hatáskörrel 
rendelkezzenek arra, hogy a piaci 
szereplőket és közigazgatási szerveket 
kötelező erővel utasítsák.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok hatáskörrel 
rendelkezzenek arra, hogy a piaci 
szereplőket és közigazgatási szerveket 
kötelező erővel utasítsák, és hogy jogi és 
jogi felelősséggel járó kötelezettségekről 
rendelkezzenek, különösen, ha az 
önkéntességen alapuló megközelítés nem 
bizonyul hatékonynak.

Or. en

Módosítás 327
Amelia Andersdotter

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.

törölve

Or. en

Módosítás 328
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés
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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 a gyaníthatóan 
súlyos büntetőjogi megítélés alá eső 
eseményeket az érintett közigazgatási 
szerv vagy piaci szereplő tájékoztatását 
követően bejelenthetik a bűnüldöző 
hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

Amellett, hogy a súlyos büntetőjogi megítélés alá eső eseményeket be kell jelenteni a 
bűnüldöző hatóságoknak, az érintett vállalatokat tájékoztatni kell, hogy felkészülhessenek 
arra, ha a bejelentés esetleg érinti érdekeiket. A „súlyos büntetőjogi megítélés alá eső” 
kifejezést ráadásul a tagállamok eltérően értelmezhetik, így annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az események megítélése során rendelkezzenek a szükséges mérlegelési 
mozgástérrel, a kijelentő módot feltételes mód váltja föl.

Módosítás 329
András Gyürk

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 alkalmazandó adatvédelmi 
jogszabályok sérelme nélkül és az érintett
adatkezelőkkel és -feldolgozókkal teljes 
körűen egyeztetve, az illetékes hatóságok 
és az egyedüli kapcsolattartók a személyes 
adatok megsértésével járó események 
kapcsán szorosan együttműködnek a 
személyesadat-védelmi hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 330
Vicky Ford
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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 – egy adott technológia 
alkalmazásának előírása nélkül –
ösztönzik a hálózat- és 
információbiztonsági szempontból releváns 
interoperábilis szabványok és/vagy 
előírások alkalmazását. E szabványoknál 
és/vagy előírásoknál adott esetben 
figyelembe kell venni azok nemzetközi 
vagy globális megfelelőit.

Or. en

Módosítás 331
Ivailo Kalfin

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 – egy adott technológia 
alkalmazásának előírása nélkül –
ösztönzik a hálózat- és 
információbiztonsági szempontból releváns 
nyílt és interoperábilis nemzetközi 
szabványok és/vagy előírások 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 332
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
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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, és biztosítják, 
hogy e szabványok megfeleljenek a 
meglévő uniós jogszabályoknak.

Or. en

Módosítás 333
Jürgen Creutzmann

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 
európai vagy nemzetközi szabványok 
és/vagy előírások alkalmazására 
ösztönöznek.

Or. en

Indokolás

Az eltérő nemzeti szabványokat a lehető legteljesebb mértékben el kell kerülni, hogy a 
tagállamokban azonos feltételek és összehasonlítható jogi követelmények legyenek.

Módosítás 334
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – összeállítja az (1) bekezdésben 
említett szabványok jegyzékét. A jegyzéket 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
közzétenni.

(2) Egy iparági irányítású testület a 
Bizottság segítségével összeállítja az (1) 
bekezdésben említett szabványok és/vagy 
előírások jegyzékét.

Or. en

Módosítás 335
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok e 
rendelkezésekről legkésőbb az irányelv 
átültetésére előírt határidő végéig, minden 
későbbi módosításukról pedig 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(1) Az Európai Bizottság az ezen irányelv 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó
szankciórendszer 
minimumkövetelményeinek 
megállapításáról szóló állásfoglalást 
terjeszt elő. A tagállamok meghoznak 
minden szükséges intézkedést a szankciók 
végrehajtásának biztosítása érdekében.

Or. es

Indokolás

Összehangolt minimumszabályokat és szankciókra vonatkozó minimumkövetelményeket kell 
bevezetni az egyes tagállamokban magára a biztonságra kiható gazdasági egyensúlyhiány és 
versenytorzulás elkerülése érdekében.

Módosítás 336
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok e 
rendelkezésekről legkésőbb az irányelv 
átültetésére előírt határidő végéig, minden 
későbbi módosításukról pedig 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(1) A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések gondatlanságból eredő vagy 
szándékos megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
e szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok e rendelkezésekről legkésőbb 
az irányelv átültetésére előírt határidő 
végéig, minden későbbi módosításukról 
pedig haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a rendelkezések megsértését csak akkor lehet szankcionálni, ha 
a piaci szereplők nem tettek meg minden, tőlük ésszerűen elvárható intézkedést. Ellenkező 
esetben a piaci szereplőket visszatarthatják az események bejelentésétől.

Módosítás 337
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok garantálják, hogy az e cikk 
(1) bekezdésében említett szankciókat csak 
akkor alkalmazzák, ha a piaci szereplők és 
a közigazgatási szervek súlyos 
gondatlanságból vagy szándékosan nem 
teljesítették a IV. fejezetben foglalt 
kötelezettségeiket.



PE523.040v01-00 122/131 AM\1009437HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 338
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(2) A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontja]-tól számított
öt éves időtartamra 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 
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. ro

Módosítás 339
Amelia Andersdotter

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 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 10. 
cikk (5) bekezdésében és a 14. cikk (5) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 



AM\1009437HU.doc 123/131 PE523.040v01-00

HU

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.

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok vége 
előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. en

Módosítás 340
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9. cikk (2) 
bekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, 
valamint a 14. cikk (5) bekezdésében 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 10. cikk (5) 
bekezdésében, valamint a 14. cikk (5) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 341
Amelia Andersdotter

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 9. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (5) 
bekezdése és a 14. cikk (5) bekezdése 
alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 

(5) A 10. cikk (5) bekezdése és a 14. cikk 
(5) bekezdése alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
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jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a 
jogi aktusról szóló értesítéstől számított két 
hónapos időtartamon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást, vagy akkor, ha az időtartam 
leteltét megelőzően az Európai Parlament 
és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ezen 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról szóló 
értesítéstől számított két hónapos 
időtartamon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást, vagy akkor, ha az időtartam 
leteltét megelőzően az Európai Parlament 
és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 342
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv végrehajtását, és jelentést 
tesz róla az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az első jelentést legkésőbb a 
nemzeti jogba való átültetésre a 21. 
cikkben előírt határidőtől számított három
éven belül be kell nyújtani. A Bizottság 
felkérheti a tagállamokat, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül bocsássanak 
rendelkezésre információkat erre a célra.

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv végrehajtását, és jelentést 
tesz róla az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A felülvizsgálatnak elsősorban 
a II. melléklet rendelkezéseire, különösen 
az internet-hozzáférést lehetővé tevő 
feltételekre vonatkozó rendelkezésekre 
kell irányulnia. Az első jelentést 
legkésőbb a nemzeti jogba való átültetésre 
a 21. cikkben előírt határidőtől számított 
két éven belül be kell nyújtani. A Bizottság 
felkérheti a tagállamokat, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül bocsássanak 
rendelkezésre információkat erre a célra.

A felülvizsgálatnak emellett értékelnie kell 
a tőzsdén jegyzett vállalatok 
vonatkozásában az ezen irányelvben leírt 
önkéntes kezdeményezéseket. Az 
önkéntességen alapuló megközelítés 
eredményességét az illetékes nemzeti 
hatóságnak kétévente értékelnie kell. Az 
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eredményeket haladéktalanul jelenteni 
kell az Európai Bizottságnak. Ha az 
ügyfelek és a befektetők érdekeinek 
védelmét célzó, önkéntességen alapuló 
megközelítés nem bizonyul megfelelőnek, 
a tagállamok jogi kötelezettségeket 
vezetnek be.

Or. en

Indokolás

Hogy lépést tarthassunk a kiberbiztonság változó fenyegetéseivel és körülményeivel, a II. 
mellékletet rendszeresen felül kell vizsgálni és át kell szerkeszteni.

Módosítás 343
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv végrehajtását, és jelentést 
tesz róla az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az első jelentést legkésőbb a 
nemzeti jogba való átültetésre a 21. 
cikkben előírt határidőtől számított három 
éven belül be kell nyújtani. A Bizottság 
felkérheti a tagállamokat, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül bocsássanak 
rendelkezésre információkat erre a célra.

A Bizottság háromévente felülvizsgálja 
ezen irányelv végrehajtását, és jelentést 
tesz róla az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az első jelentést legkésőbb a 
nemzeti jogba való átültetésre a 21. 
cikkben előírt határidőtől számított három 
éven belül be kell nyújtani. A Bizottság 
felkérheti a tagállamokat, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül bocsássanak 
rendelkezésre információkat erre a célra.

Or. ro

Módosítás 344
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A CERT irodáit és az őket támogató c) A CERT irodáit és az őket támogató 
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információs rendszereket biztonságos 
helyszíneken kell elhelyezni.

információs rendszereket biztonságos 
helyszíneken kell elhelyezni, és védett 
hálózati információs rendszerekkel kell 
ellátni.

Or. en

Módosítás 345
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– események nyomon követése nemzeti 
szinten,

– események észlelése és nyomon követése 
nemzeti szinten,

Or. en

Módosítás 346
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A gazdasági szereplők jegyzéke A gazdasági szereplők jegyzéke – E 
jegyzék nem teljes körű, és azt kétévente 
felül kell vizsgálni:

Or. en

Módosítás 347
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 címsor
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők jegyzéke A köz- és magánszférabeli gazdasági 
szereplők jegyzéke

Or. en

Módosítás 348
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. elektronikus kereskedelmi platformok törölve

Or. en

Módosítás 349
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. internetes fizetési átjárók törölve

Or. en

Módosítás 350
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. internetes fizetési átjárók törölve
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Or. en

Módosítás 351
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. közösségi oldalak törölve

Or. en

Módosítás 352
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. keresőprogramok törölve

Or. en

Módosítás 353
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. keresőprogramok törölve

Or. en

Módosítás 354
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. számításifelhő-szolgáltatások törölve

Or. en

Módosítás 355
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. számításifelhő-szolgáltatások 5. a vállalkozások és felhasználók közötti 
számításifelhő-szolgáltatások

Or. en

Módosítás 356
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. számításifelhő-szolgáltatások 5. számításifelhő- és tárolási 
szolgáltatások

Or. en

Módosítás 357
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. információs és kommunikációs 
technológiák: vállalkozások közötti 
számításifelhő-szolgáltatások, internetes 
fizetési átjárók

Or. en

Módosítás 358
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. vízszolgáltatás

Or. en

Módosítás 359
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. hardverfejlesztők és -gyártók

Or. en

Módosítás 360
Christian Ehler, Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. szoftverfejlesztők és -gyártók

Or. en

Módosítás 361
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. alkalmazásboltok törölve

Or. en

Módosítás 362
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. nagyteljesítményű számítástechnikai 
infrastruktúrák

Or. en


