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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségre (ENISA) vonatkozó európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0521),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0302/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. február 17-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE az Európai
Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökségről (ENISA)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE az Uniós
Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról (UNISA)

                                               
1 HL C 107., 2011.4.6., 58. o.
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Or. en

Indokolás
A névváltoztatás hangsúlyozza azt a tényt, hogy ez a rendelet a 460/2004/EK rendelet által 
létrehozott ENISA utódját hozza létre. Az „Európai”-ról „Uniós”-ra történő változtatás a 
Tanács példáját követve az egész szövegben folytatódik.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus hírközlés, az 
elektronikus infrastruktúra és az 
elektronikus szolgáltatások a gazdasági és 
a társadalmi fejlődés alapvető tényezői.
Létfontosságú szerepet töltenek be a 
társadalom működésében, és a villamos 
energiához vagy a vízellátáshoz hasonlóan 
mára mindent átható közüzemi 
szolgáltatássá váltak. Működési zavaraik 
jelentős gazdasági kárt okozhatnak, ami 
rámutat azoknak az intézkedéseknek a 
fontosságára, amelyek a kritikus 
szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása érdekében ellenálló képességük 
növelését célozzák. Az elektronikus 
hírközlés, az elektronikus infrastruktúra és 
az elektronikus szolgáltatások – különösen 
integritásukat és rendelkezésre állásukat 
tekintve – egyre nagyobb kihívásokkal 
néznek szembe. Mindez egyre nagyobb 
aggodalommal tölti el társadalmunkat, nem 
utolsósorban azért, mert a rendszerek 
összetettsége, a balesetek, az emberi hibák 
és a támadások olyan problémákat 
okozhatnak, amelyek az európai polgárok 
jóléte szempontjából kritikus jelentőségű 
szolgáltatásokat közvetítő fizikai 
infrastruktúrára is kihathatnak.

(1) Az elektronikus hírközlés, az 
elektronikus infrastruktúra és az 
elektronikus szolgáltatások mind közvetve, 
mind közvetlenül a gazdasági és a 
társadalmi fejlődés alapvető tényezői.
Létfontosságú szerepet töltenek be a 
társadalom működésében, és önmagukban
a villamos energiához vagy a vízellátáshoz 
hasonlóan mára mindent átható közüzemi 
szolgáltatássá váltak, és a villamos 
energia, a víz és más kritikus 
szolgáltatások közvetítésének 
létfontosságú elemeit alkotják. Működési 
zavaraik jelentős gazdasági kárt 
okozhatnak, ami rámutat azoknak az 
intézkedéseknek a fontosságára, amelyek a 
kritikus szolgáltatások folyamatosságának 
biztosítása érdekében ellenálló képességük 
növelését célozzák. Az elektronikus 
hírközlés, az elektronikus infrastruktúra és 
az elektronikus szolgáltatások – különösen 
integritásukat és rendelkezésre állásukat 
tekintve – egyre nagyobb kihívásokkal 
néznek szembe, amelyek többek között a 
hírközlési infrastruktúra egyedi 
alkotórészeihez, és az alkotórészeket 
szabályozó szoftver elemeihez, az 
általános infrastruktúrához, és az 
infrastruktúrán keresztül nyújtott 
szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Mindez 
egyre nagyobb aggodalommal tölti el 
társadalmunkat, nem utolsósorban azért, 
mert a rendszerek összetettsége, a 
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balesetek, az emberi hibák és a támadások 
olyan problémákat okozhatnak, amelyek az 
európai polgárok jóléte szempontjából 
kritikus jelentőségű szolgáltatásokat 
közvetítő fizikai infrastruktúrára is 
kihathatnak.

Or. en

Indokolás
Olyan változtatások, melyek jobban tükrözik ez elektronikus hírközlés infrastruktúrájának 
elemeit, és ennek az infrastruktúrának a szélesebb társadalmi jelentőségét.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2003. december 13-
i ülésén a tagállamok képviselői úgy 
határoztak, hogy a Bizottság által 
előterjesztett javaslat alapján létrehozandó 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) székhelye 
Görögországban, egy, a görög kormány 
által kijelölendő városban lesz.

(4) Az Európai Tanács 2003. december 13-
i ülésén a tagállamok képviselői úgy 
határoztak, hogy a Bizottság által 
előterjesztett javaslat alapján létrehozandó 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) székhelye 
Görögországban, egy, a görög kormány 
által kijelölendő városban lesz. A görög 
kormány az ENISA székhelyét 
Heraklionban, Krétán jelölte ki.

Or. en

Indokolás

Kiegészíteni a Bizottság leírását arra vonatkozóan, hogy miért Heraklionban volt az eredeti 
ENISA székhelye. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (5) Az Európai Parlament és a Tanács 
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2004-ben azzal a céllal fogadta el az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) 
létrehozásáról szóló 460/2004/EK 
rendeletet, hogy hozzájáruljon az Unión 
belüli magas szintű és hatékony hálózat- és 
információbiztonság biztosításához, 
valamint – a polgárok, a fogyasztók, a 
vállalkozások és a közszervek érdekeit 
szem előtt tartva – a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kialakításhoz. Az Európai Parlament és a 
Tanács 2008-ban az 1007/2008/EK 
rendelettel az Ügynökség megbízatási 
idejét 2012 márciusáig meghosszabbította.

2004-ben azzal a céllal fogadta el az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) 
létrehozásáról szóló 460/2004/EK 
rendeletet, hogy hozzájáruljon az Unión 
belüli magas szintű és hatékony hálózat- és 
információbiztonság biztosításához, 
valamint – a polgárok, a fogyasztók, a 
vállalkozások és a közszervek érdekeit 
szem előtt tartva – a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kialakításhoz. Az Európai Parlament és a 
Tanács 2008-ban az 1007/2008/EK 
rendelettel az Ügynökség megbízatási 
idejét 2012 márciusáig meghosszabbította. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011-
ben az 580/2011/EK rendelettel1 az 
Ügynökség megbízatási idejét 2013. 
szeptember 13-ig meghosszabbította.
______________
1 HL L 165., 2011.6.24., 3. o.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség létrehozása óta a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
kihívások a technológia változásaihoz, a 
piaci fejleményekhez és a társadalmi-
gazdasági folyamatokhoz igazodva 
folyamatos változást mutatnak, ami az 
elmúlt időszakban újabb gondolkodási 
folyamatot és vitákat indukált. A változó 
kihívásokra reagálva az Unió különböző 
dokumentumokban többször kiigazította a 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő szakpolitikai prioritásait; ilyen 
dokumentum volt „A biztonságos 
információs társadalomra irányuló 

(6) Az Ügynökség létrehozása óta a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
kihívások a technológia változásaihoz, a 
piaci fejleményekhez és a társadalmi-
gazdasági folyamatokhoz igazodva 
folyamatos változást mutatnak, ami az 
elmúlt időszakban újabb gondolkodási 
folyamatot és vitákat indukált. A változó 
kihívásokra reagálva az Unió különböző 
dokumentumokban többször kiigazította a 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő szakpolitikai prioritásait; ilyen 
dokumentum volt „A biztonságos 
információs társadalomra irányuló 
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stratégia: párbeszéd, partnerség, felvértezés 
és felelősségvállalás” címmel 2006-ban 
közzétett bizottsági közlemény, a 
biztonságos európai információs 
társadalomra irányuló stratégiáról szóló 
2007. évi tanácsi állásfoglalás, az „Európa 
védelme a nagyszabású számítógépes 
támadások és hálózati zavarok ellen: a 
felkészültség, a védelem és az ellenálló 
képesség fokozása” címmel 2009-ben a 
kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelméről közzétett bizottsági közlemény, 
a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelme tárgyában tartott miniszteri 
konferenciáról közreadott elnökségi 
következtetések, valamint a hálózat- és 
információbiztonság együttműködésre 
építő európai megközelítéséről szóló 2009. 
évi tanácsi állásfoglalás. Felismerést nyert, 
hogy ahhoz, hogy a hálózat- és 
információbiztonság területén jelentkező 
kihívások kiküszöbölését lehetővé tévő 
európai képességek kialakítása céljából az 
európai intézmények és a tagállamok által 
tett erőfeszítésekhez sikeresen 
hozzájárulhasson, az Ügynökséget 
korszerűsíteni kell és meg kell erősíteni. A 
Bizottság ezen túlmenően nemrégiben az 
Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezéseként elfogadta az európai 
digitális menetrendet. Ez az átfogó 
menetrend azt tűzi ki célul, hogy az IKT-
ban rejlő lehetőségeket oly módon kell 
hasznosítani és – egyúttal – növelni, hogy 
az előrelendítse a fenntartható növekedés 
és az innováció ügyét. A menetrend 
központi célkitűzésként határozza meg az 
információs társadalmon belüli bizalom és 
megbízhatóság növelését, és ennek 
érdekében megjelöli azokat a konkrét 
lépéseket, köztük e javaslat előterjesztését 
is, amelyeket a Bizottságnak a 
közeljövőben meg kell tennie.

stratégia: párbeszéd, partnerség, felvértezés 
és felelősségvállalás” címmel 2006-ban 
közzétett bizottsági közlemény, a 
biztonságos európai információs 
társadalomra irányuló stratégiáról szóló 
2007. évi tanácsi állásfoglalás, az „Európa 
védelme a nagyszabású számítógépes 
támadások és hálózati zavarok ellen: a 
felkészültség, a védelem és az ellenálló 
képesség fokozása” címmel 2009-ben a 
kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelméről közzétett bizottsági közlemény, 
a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelme tárgyában tartott miniszteri 
konferenciáról közreadott elnökségi 
következtetések, valamint a hálózat- és 
információbiztonság együttműködésre 
építő európai megközelítéséről szóló 2009. 
évi tanácsi állásfoglalás. Felismerést nyert, 
hogy ahhoz, hogy a hálózat- és 
információbiztonság területén jelentkező 
kihívások kiküszöbölését lehetővé tévő 
európai képességek kialakítása céljából az 
európai intézmények, a tagállamok és az 
ipar által tett erőfeszítésekhez sikeresen 
hozzájárulhasson, az Ügynökséget 
korszerűsíteni kell és meg kell erősíteni. A 
Bizottság ezen túlmenően nemrégiben az 
Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezéseként elfogadta az európai 
digitális menetrendet. Ez az átfogó 
menetrend azt tűzi ki célul, hogy az IKT-
ban rejlő lehetőségeket oly módon kell 
hasznosítani és – egyúttal – növelni, hogy 
az előrelendítse a fenntartható növekedés 
és az innováció ügyét. Az Európai 
Parlament 2011. július 6-i a szélessávú 
hozzáférésről Európában: beruházás a 
digitális technológia által vezérelt 
növekedése című állásfoglalása1 tovább 
hangsúlyozza a hálózat- és 
információbiztonság fontosságát. A 
menetrend központi célkitűzésként 
határozza meg az információs társadalmon 
belüli bizalom és megbízhatóság növelését, 
és ennek érdekében megjelöli azokat a 
konkrét lépéseket, köztük e javaslat 
előterjesztését is, amelyeket a Bizottságnak 
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a közeljövőben meg kell tennie.

______________
1 P7_TA(2011)0322

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső piac összefüggésében az 
elektronikus hírközlés biztonságára és –
általánosabban – a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló 
intézkedések a tagállamok és a Bizottság
részéről különböző technikai és szervezési 
megoldásokat igényelnek. A vonatkozó 
követelmények heterogén alkalmazása 
csökkentheti a hatékonyságot, és 
akadályozhatja a belső piac működését.
Ezért egy olyan európai szintű szakértői 
központot szükséges létrehozni, amely a 
hálózat- és információbiztonság területén 
iránymutatással, tanácsadással és – kérésre 
– segítségnyújtással szolgál, és amelyre a 
tagállamok és az európai intézmények 
bátran támaszkodhatnak. Az Ügynökség 
ezeket az igényeket magas szintű szaktudás 
kialakítása és fenntartása útján elégítheti 
ki, illetőleg azáltal, hogy segíti a 
tagállamokat és a Bizottságot, valamint
rajtuk keresztül az üzleti élet szereplőit a 
hálózat- és információbiztonság területén 
alkalmazandó jogi és szabályozási jellegű 
kötelezettségeik teljesítésében, és ezzel 
végső soron hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez.

(7) A belső piac összefüggésében az 
elektronikus hírközlés biztonságára és –
általánosabban – a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló 
intézkedések a tagállamok és az uniós 
intézmények részéről különböző technikai 
és szervezési megoldásokat igényelnek. A 
vonatkozó követelmények heterogén 
alkalmazása csökkentheti a hatékonyságot, 
és akadályozhatja a belső piac működését.
Ezért egy olyan európai szintű szakértői 
központot szükséges létrehozni, amely a 
hálózat- és információbiztonság területén 
iránymutatással, tanácsadással és 
segítségnyújtással szolgál, és amelyre a 
tagállamok és az uniós intézmények bátran 
támaszkodhatnak. Az Ügynökség ezeket az 
igényeket magas szintű szaktudás 
kialakítása és fenntartása útján elégítheti 
ki, illetőleg azáltal, hogy segíti a 
tagállamokat, az uniós intézményeket,
valamint az üzleti élet szereplőit a hálózat-
és információbiztonság területén 
alkalmazandó jogi és szabályozási jellegű 
kötelezettségeik teljesítésében, valamint 
azáltal, hogy általában segít elkerülni a 
szükségtelen és eltérő követelményeket, 
amelyek további költséget jelentenek a 
vállalkozásoknak és a belső piac 
töredezettségét illetve akadályozását 
okozzák, ezzel végső soron hozzájárul a 
belső piac zavartalan működéséhez.
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Or. en

Indokolás

Az „uniós intézmények” kifejezés a Tanács szóhasználatát követi, és globális változás lenne 
az „európai intézmények” kifejezéshez képest, további egyedi módosítások nélkül. A (7) 
preambulumbekezdés első változása tükrözi, hogy valamennyi intézmény érintett, nem csak a 
Bizottság. Az eltérő követelményekre, költségekre és töredezettségre való utalás hangsúlyozza 
az ügynökségnek a belső piachoz való hozzájárulásának fontosságát.  

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Kívánatos, hogy az Ügynökség ellássa 
az elektronikus hírközlés területén a 
hatályos uniós jog által számára kijelölt 
feladatokat, és ezen túlmenően – egyebek 
mellett szaktudásának rendelkezésre 
bocsátásával, tanácsadással és a helyes 
gyakorlati megoldások cseréjének
ösztönzésével – általában véve is 
hozzájáruljon az elektronikus hírközlés 
biztonságának javításához. 

(8) Kívánatos, hogy az Ügynökség ellássa 
az elektronikus hírközlés területén az uniós 
jog által számára kijelölt feladatokat, és 
ezen túlmenően – egyebek mellett 
szaktudásának rendelkezésre bocsátásával, 
tanácsadással és a helyes gyakorlati 
megoldások cseréjének ösztönzésével –
általában véve is hozzájáruljon az 
elektronikus hírközlés biztonságának 
javításához.

Or. en

Indokolás
Az Ügynökségnek el kell látnia az uniós jog által számára kijelölt feladatokat, mivel e jog az 
idővel változik, ezért nemcsak a jelenleg hatályos uniós jogszabályok által kijelült 
feladatiokat.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Ügynökségnek indokolt 
hozzájárulnia az Európai Unión belüli 
magas szintű hálózat- és 
információbiztonság megteremtéséhez, 
illetőleg az Európai Unió polgárai, 
fogyasztói, vállalkozásai és közszektorbeli 

(11) Az Ügynökségnek indokolt 
hozzájárulnia az Európai Unión belüli 
magas szintű hálózat- és 
információbiztonság megteremtéséhez, 
illetőleg az Európai Unió polgárai, 
fogyasztói, vállalkozásai és közszektorbeli 
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szervezetei javára részt vennie a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kialakításában, mindezzel pedig 
elősegítenie a belső piac zavartalan 
működését.

szervezetei javára részt vennie a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kialakításában, mindezzel pedig 
elősegítenie a belső piac zavartalan 
működését. Ebben a vonatkozásban az 
ügynökséget el kell látni a szükséges 
költségvetési eszközökkel, hogy új 
mandátuma második évének végén, 
miután tárgyalt valamennyi érdekelttel, 
benyújthassa az európai számítógépes 
biztonsági stratégia kidolgozásával 
kapcsolatos átfogó elemzést.

Or. en

Indokolás
BUDG 2. módosítása A BUDG módosításban nem szerepel vonatkozó lényegi rendelkezés, 
amely azonban itt egy külön módosításban található, újabb feladatként. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal 
együttműködésben történő felmérésére. Az 
Ügynökségnek koordinációs feladatokat 
kell ellátnia a tagállamok irányában, és 
javítania kell az európai érdekeltek közötti 
együttműködést; ennek érdekében indokolt 
bevonnia tevékenységébe a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
illetékes nemzeti szerveket és 

(12) A feladatmeghatározásnak indokolt 
tükröznie, hogy az Ügynökségnek hogyan 
kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítania kell 
működéséhez. Az Ügynökség 
feladatkörének ki kell terjednie az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságát és ellenálló 
képességét fenyegető veszélyforrások 
elemzéséhez szükséges információk és 
adatok gyűjtésére, valamint az európai 
hálózat- és információbiztonság 
állapotának a tagállamokkal és a 
Bizottsággal együttműködésben történő 
felmérésére. Az Ügynökségnek 
koordinációs feladatokat kell ellátnia a 
tagállamok és az uniós intézmények
irányában, és javítania kell az európai 
érdekeltek közötti együttműködést; ennek 
érdekében indokolt bevonnia 
tevékenységébe a vonatkozó területen
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magánszektorbeli szakembereket. Az 
Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot 
és a tagállamokat a hardver- és a 
szoftvertermékekkel kapcsolatos biztonsági 
természetű problémák megoldása 
érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 
járulnia a hálózat- és információbiztonság 
területén megvalósuló együttműködéshez.

működő illetékes nemzeti szerveket és 
magánszektorbeli szakembereket. Az 
Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot 
és a tagállamokat a hardver- és a 
szoftvertermékekkel kapcsolatos biztonsági 
természetű problémák megoldása 
érdekében az iparral folytatott 
párbeszédükben, és ezáltal hozzá kell 
járulnia a hálózat- és információbiztonság 
területén megvalósuló együttműködéshez.

Or. en

Indokolás
A „vonatkozó területek” kifejezés használata jól tükrözi, hogy a hálózat- és 
információbiztonság például a magánélethez való jog és az adatvédelem tekintetében is 
fontos. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Ügynökségnek referenciapontként 
kell működnie, és függetlensége, az általa 
nyújtott tanácsok és az általa terjesztett 
információk minősége, eljárásainak és 
működési módszereinek átláthatósága, 
valamint a számára kijelölt feladatok 
ellátásában tanúsított gondossága révén 
bizalmat kell sugároznia a külvilág felé. Az 
Ügynökségnek a nemzeti és az uniós 
szinten tett erőfeszítésekre kell 
támaszkodnia; ennek érdekében feladatait a 
tagállamokkal teljes együttműködésben 
kell ellátnia, és nyitottnak kell lennie az
ágazattal és más érdekeltekkel való 
kapcsolatra. Az Ügynökségnek emellett a 
magánszektor visszajelzéseire és a 
magánszektorral folytatott 
együttműködésre is indokolt támaszkodnia,
hiszen ez a kör is fontos szerepet játszik az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságának 
megteremtésében.

(13) Az Ügynökségnek referenciapontként 
kell működnie, és függetlensége, az általa 
nyújtott tanácsok és az általa terjesztett 
információk minősége, eljárásainak és 
működési módszereinek átláthatósága, 
valamint a számára kijelölt feladatok 
ellátásában tanúsított gondossága révén 
bizalmat kell sugároznia a külvilág felé. Az 
Ügynökségnek a nemzeti és az uniós 
szinten tett erőfeszítésekre kell 
támaszkodnia; ennek érdekében feladatait a 
tagállamokkal és az uniós intézményekkel
teljes együttműködésben kell ellátnia. Az 
Ügynökségnek az ágazattal és más 
érdekeltekkel kapcsolatot kell 
fenntartania, és a magánszektor 
visszajelzéseire és a magánszektorral 
folytatott együttműködésre is támaszkodnia
kell, amely fontos szerepet játszik az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások biztonságának 
megteremtésében.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Kívánatos, hogy az Ügynökség – a 
Bizottság kérésére és saját 
kezdeményezésre egyaránt – vélemények 
megfogalmazása, valamint műszaki és 
társadalmi-gazdasági elemzések készítése 
útján tanácsadással segítse a Bizottságot a 
hálózat- és információbiztonság területén 
folytatott politikafejlesztési 
tevékenységében. Az Ügynökségnek 
emellett – kérésre – a tagállamokat, 
valamint az európai intézményeket és 
szerveket is indokolt segítenie hálózat- és 
információbiztonsági politika- és 
képességfejlesztő tevékenységükben.

(15) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
vélemények megfogalmazása, valamint 
műszaki és társadalmi-gazdasági 
elemzések készítése útján tanácsadással 
segítse a Bizottságot a hálózat- és 
információbiztonság területén folytatott 
politikafejlesztési tevékenységében. Az 
Ügynökségnek emellett a tagállamokat, 
valamint az uniós intézményeket és 
szerveket is indokolt segítenie hálózat- és 
információbiztonsági politika- és 
képességfejlesztő tevékenységükben.

Or. en

Indokolás
Fő szabályként az Ügynökség saját kezdeményezése alapján jár el..   

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Kívánatos, hogy az Ügynökség a 
tagállamokat és az európai intézményeket 
a hálózat- és információbiztonság területét 
érintő problémák és váratlan események 
megelőzésével, észlelésével, hatásainak 
csökkentésével és kezelésével összefüggő 
határokon átívelő képesség és felkészültség 
kialakítására és fokozására irányuló 
erőfeszítéseikben is segítse; ebben a 
vonatkozásban az Ügynökségnek elő kell 

(16) Kívánatos, hogy az Ügynökség a 
tagállamokat és az uniós intézményeket a 
hálózat- és információbiztonság területét 
érintő problémák és váratlan események 
megelőzésével, észlelésével, hatásainak 
csökkentésével és kezelésével összefüggő 
határokon átívelő képesség és felkészültség 
kialakítására és fokozására irányuló 
erőfeszítéseikben is segítse; ebben a 
vonatkozásban az Ügynökségnek elő kell 
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segítenie a tagállamok közötti, illetőleg a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
együttműködést. Ennek érdekében az 
Ügynökségnek aktív szerepet kell vállalnia 
a válaszadási képességek javítására és a 
biztonsági eseményekkel kapcsolatos 
nemzeti és európai szintű gyakorlatok 
megszervezésére és lefolytatására irányuló 
folyamatos tagállami erőfeszítések 
támogatásában.

segítenie a tagállamok, a Bizottság és a
többi uniós intézmény közötti 
együttműködést. Ennek érdekében az 
Ügynökségnek aktív szerepet kell vállalnia 
a válaszadási képességek javítására és a 
biztonsági eseményekkel kapcsolatos 
nemzeti és európai szintű gyakorlatok 
megszervezésére és lefolytatására irányuló 
folyamatos tagállami erőfeszítések 
támogatásában.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hálózat- és információbiztonság 
területén jelentkező kihívások jobb 
megértése érdekében célszerű, hogy az 
Ügynökség elemezze a meglévő és a 
kialakulóban lévő kockázatokat. Ebből a 
célból az Ügynökségnek a tagállamokkal 
és – az adott kérdés természetének 
megfelelően – a statisztikai szervekkel 
együttműködve gyűjtenie kell a releváns 
információkat. Az Ügynökségnek emellett 
segítenie kell a tagállamokat, valamint az
európai intézményeket és szerveket a 
hálózat- és információbiztonságra 
vonatkozó adatok gyűjtésére, elemzésére és 
terjesztésére irányuló tevékenységükben.

(18) A hálózat- és információbiztonság 
területén jelentkező kihívások jobb 
megértése érdekében célszerű, hogy az 
Ügynökség elemezze a meglévő és a 
kialakulóban lévő kockázatokat. Ebből a 
célból az Ügynökségnek a tagállamokkal 
és – az adott kérdés természetének 
megfelelően – a statisztikai szervekkel és 
másokkal együttműködve gyűjtenie kell a 
releváns információkat. Az Ügynökségnek 
emellett segítenie kell a tagállamokat, 
valamint az uniós intézményeket és 
szerveket a hálózat- és 
információbiztonságra vonatkozó adatok 
gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére 
irányuló tevékenységükben.

Or. en

Indokolás
A magánszektorbeli szervezetek is azokhoz az egységekhez tartoznak, amelyek kockázatokkal 
kapcsolatos információt tudnak nyújtani. 
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
elősegítse a tagállamok illetékes hatóságai 
közötti együttműködést, és ennek 
keretében támogassa az oktatási és a 
tudatosságnövelő programok területén a 
helyes gyakorlati megoldások és a 
standardok kialakítását és cseréjét. Ezt a 
tevékenységet segíti a tagállamok közötti 
fokozott információcsere. Az 
Ügynökségnek ugyancsak támogatnia kell 
a köz- és a magánszektorbeli érdekeltek 
között uniós szinten folytatott 
együttműködést, és ennek érdekében elő 
kell mozdítania az információk egymás 
közötti megosztását, a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, valamint az oktatási 
és a képzési programokat.

(20) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
elősegítse a tagállamok illetékes hatóságai 
közötti együttműködést, és ennek 
keretében támogassa az oktatási és a 
tudatosságnövelő programok területén a 
helyes gyakorlati megoldások és a 
standardok kialakítását és cseréjét. Ezt a 
tevékenységet segíti a tagállamok közötti 
fokozott információcsere. Az 
Ügynökségnek fel kell hívnia az 
elektronikus hírközlés, az elektronikus 
infrastruktúra és az elektronikus 
szolgáltatások egyéni felhasználóinak 
figyelmét többek között azáltal, hogy segíti 
a tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
vonatkozó közérdekű tájékoztatás 
létrehozásában. Az Ügynökségnek 
ugyancsak támogatnia kell a köz- és a 
magánszektorbeli érdekeltek között uniós 
szinten folytatott együttműködést, és ennek 
érdekében elő kell mozdítania az 
információk egymás közötti megosztását, a 
tudatosságnövelő kezdeményezéseket, 
valamint az oktatási és a képzési 
programokat.

Or. en

Indokolás
A 2009-es távközlési csomag nyomán az egyetemes szolgáltatási irányelvben valamennyi 
internetfelhasználó számára készült, standardizált és könnyen érthető - például a biztonsági 
kockázatokról szóló - közérdekű tájékoztatás előállítását és küldését célzó platform szerepel. 
Az Ügynökség képes segíteni a tagállamokat e platform használatában, és ez az egyéni 
felhasználók számára az Ügynökséget láthatóbbá teszi. Az US-CERT honlapja jó példa arra, 
milyen információról lenne szó:  http://www.us-cert.gov/reading_room/.  
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Ügynökségnek munkája során 
indokolt hasznosítania a – különösen a 
különböző európai uniós kutatási 
kezdeményezések keretében – folyamatban 
lévő kutatási, fejlesztési és 
technológiaértékelési tevékenységeket.

(22) Az Ügynökségnek munkája során 
indokolt hasznosítania a – többek között a 
különböző európai uniós kutatási 
kezdeményezések keretében – folyamatban 
lévő kutatási, fejlesztési és 
technológiaértékelési tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annyiban, amennyiben ez
tevékenységi területe, céljai és feladatköre 
szempontjából helyénvaló és hasznos, az 
Ügynökségnek célszerű tapasztalat- és 
általános információcserét folytatnia az 
európai uniós jog alapján a hálózat- és 
információbiztonság területén létrehozott 
szervekkel és ügynökségekkel.

(23) Annyiban, amennyiben ez céljai és 
feladatköre szempontjából helyénvaló és 
hasznos, az Ügynökségnek célszerű 
tapasztalat- és általános információcserét 
folytatnia az európai uniós jog alapján a 
hálózat- és információbiztonság területén 
létrehozott szervekkel és ügynökségekkel.

Or. en

Indokolás

Az 1. cikk új fejezetét kell tükröznie.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A számítástechnikai bűnözés (24) A számítástechnikai bűnözés 
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biztonsági vonatkozásai területén a 
bűnüldöző szervekkel fenntartott 
kapcsolataiban az Ügynökségnek indokolt
tiszteletben tartania a meglévő információs 
csatornákat és hálózatokat, így különösen 
igénybe vennie az információs rendszerek 
elleni támadásokról és a 2005/222/IB 
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelv elfogadása érdekében 
előterjesztett javaslatban említett 
kapcsolattartó pontokat vagy a 
csúcstechnológiát alkalmazó bűnözés elleni 
küzdelem területén működő egységek 
vezetőiből álló Europol-munkacsoportot.

biztonsági vonatkozásai területén a 
bűnüldöző szervekkel fenntartott 
kapcsolataiban az Ügynökségnek 
tiszteletben kell tartania a meglévő 
információs csatornákat és hálózatokat, így 
különösen igénybe kell vennie az 
információs rendszerek elleni támadásokról 
és a 2005/222/IB kerethatározat hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelv elfogadása érdekében 
előterjesztett javaslatban említett 
kapcsolattartó pontokat és a 
csúcstechnológiát alkalmazó bűnözés elleni 
küzdelem területén működő egységek 
vezetőiből álló Europol-munkacsoportot.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Céljai maradéktalan teljesítésének 
biztosítása érdekében és különösen abból a 
célból, hogy a számítástechnikai bűnözés 
hálózat- és információbiztonsági 
vonatkozásaira megfelelő mértékű 
figyelem és kellő erőfeszítések 
irányuljanak, az Ügynökségnek kívánatos 
munkakapcsolatot fenntartania a bűnüldöző 
szervekkel és a magánélet védelme 
területén működő hatóságokkal. E 
hatóságok képviselőinek indokolt teljes 
körűen részt venniük az Ügynökség 
munkájában, és képviselettel rendelkezniük 
az Ügynökségen belül működő Érdekeltek 
Állandó Csoportjában.

(25) Céljai maradéktalan teljesítésének 
biztosítása érdekében és különösen abból a 
célból, hogy a számítástechnikai bűnözés 
hálózat- és információbiztonsági 
vonatkozásaira megfelelő mértékű 
figyelem és kellő erőfeszítések 
irányuljanak, valamint az ehhez 
kapcsolódó adatvédelmi és a magánélet 
védelmével kapcsolatos szempontokra, az
Ügynökségnek kívánatos 
munkakapcsolatot fenntartania a nemzeti 
és uniós bűnüldöző szervekkel és a
nemzeti adatvédelem és a magánélet 
védelme területén működő hatóságokkal, 
például a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal és a nemzeti adatvédelmi 
hatóságokkal, az uniós adatvédelmi és a 
magánélet védelme területén működő 
hatóságokkal, mint például a közös 
ellenőrző hatóságok és az európai 
adatvédelmi biztos. E hatóságok és szervek
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képviselőinek indokolt teljes körűen részt 
venniük az Ügynökség munkájában, és 
képviselettel rendelkezniük az 
Ügynökségen belül működő Érdekeltek 
Állandó Csoportjában.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az Ügynökség munkakapcsolatot tudjon fenntartani a különböző 
szervek széles körével, az ügyvezető igazgató ezek közül kiválaszthatja a létrehozandó 
Érdekeltek Állandó Csoportjának tagjait anélkül, hogy a választandók számát korlátozná (a 
Tanács 2011. május 12-i, az elért eredményekről szóló jelentése csak az „uniós jog” 
hatóságairól tesz említést) vagy bármely szervnek kedvezne. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ahol más uniós-szintű szervnek 
nincs konkrét hatásköre, az 
Ügynökségnek segítenie kell, az érintett 
tagállami és uniós szervekkel 
együttműködve, a több tagállamot érintő, 
hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos incidensekre adott koherens 
uniós válaszok kidolgozásában.

Or. en

Indokolás
Például a wifivel kapcsolatos adatok több tagállamban azonos módon történő gyűjtésénél 
kívánatos lenne egy koordinált uniós megközelítés, különös tekintettel az uniós 
jogharmonizációra. Az ilyen esetekre adott nagyon eltérő nemzeti reakciók töredezettséget, és 
egy koordináló uniós szerv hiányát mutatják, mely mind az egyénekre, mind a vállalkozásokra 
negatív hatással van. Az Ügynökség a szükséges koordinációs szerepre teljesen alkalmas.  
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
feladatainak ellátása ne érintse az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
irányadó irányelvek szerinti nemzeti 
szabályozó hatóságok, az 1211/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testülete (Body of European 
Regulators for Electronic Communications 
– BEREC), a 2002/21/EK irányelv szerinti 
Hírközlési Bizottság, a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti európai szabványügyi 
testületek, nemzeti szabványügyi testületek 
és állandó bizottság, valamint a személyes 
adatok feldolgozása és szabad áramlása 
vonatkozásában az egyének védelmével 
foglalkozó tagállami felügyelő hatóságok 
hatásköreit, ne zárja ki eleve a felsorolt 
szervek hatásköreinek gyakorlását és 
feladatainak ellátását, ne akadályozza azt, 
és ne legyen azzal átfedésben.

(27) Kívánatos, hogy az Ügynökség 
feladatainak ellátása erősítse meg, és ne 
érintse az elektronikus hírközlő 
hálózatokra és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra irányadó irányelvek 
szerinti  nemzeti szabályozó hatóságok, az 
1211/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel létrehozott Elektronikus 
Hírközlési Szabályozók Testülete (Body of 
European Regulators for Electronic 
Communications – BEREC), a 2002/21/EK 
irányelv szerinti Hírközlési Bizottság, a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti európai szabványügyi 
testületek, nemzeti szabványügyi testületek 
és állandó bizottság, valamint a személyes 
adatok feldolgozása és szabad áramlása 
vonatkozásában az egyének védelmével 
foglalkozó tagállami felügyelő hatóságok 
hatásköreit, ne zárja ki eleve a felsorolt 
szervek hatásköreinek gyakorlását és 
feladatainak ellátását, ne akadályozza azt, 
és ne legyen azzal átfedésben.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A nagyobb hatékonyság és 
költséghatékonyság érdekében az 
Ügynökség szervezeti felépítését 
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egyszerűbbé kell tenni és meg kell 
erősíteni, ugyanakkor továbbra is 
biztosítani kell a Bizottság és a tagállamok 
magas szintű képviseletét.

Or. en

Indokolás

Lásd azokat a módosításokat, melyek az érdekelt felek képviseletének és a munkacsoportoknak 
az igazgatóságból történő eltörléséről, egy kis végrehajtó testület létrehozásáról, és a 
döntéshozatali képességek biztosításáról szólnak. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az Ügynökség munkája 
eredményességének biztosítása érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok és a 
Bizottság képviselettel rendelkezzék az 
Ügynökség tevékenységének általános 
irányát megszabó és az Ügynökség 
számára kijelölt feladatoknak e rendelettel 
összhangban történő ellátását biztosító 
igazgatóságban. Az igazgatóságot fel kell 
ruházni mindazokkal a hatáskörökkel, 
amelyek a költségvetés meghatározásához 
és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a 
vonatkozó pénzügyi szabályzat 
elfogadásához, az Ügynökség átlátható 
döntéshozatali eljárásainak kialakításához, 
az Ügynökség munkaprogramjának 
elfogadásához, saját eljárási 
szabályzatának és az Ügynökség belső 
működési szabályzatának elfogadásához, 
valamint az ügyvezető igazgató 
kinevezéséhez és felmentéséhez 
szükségesek. Az igazgatóság számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
feladatai elvégzésében való közreműködés
– például határozatainak megszövegezése 
vagy határozatai végrehajtásának 
figyelemmel kísérése – céljából operatív 

(28) Az Ügynökség munkája 
eredményességének biztosítása érdekében 
kívánatos, hogy a tagállamok és a 
Bizottság megfelelő szintű képviselettel 
rendelkezzék az Ügynökség 
tevékenységének általános irányát 
megszabó és az Ügynökség számára 
kijelölt feladatoknak e rendelettel 
összhangban történő ellátását biztosító 
igazgatóságban. Az igazgatóságot fel kell 
ruházni mindazokkal a hatáskörökkel, 
amelyek a költségvetés meghatározásához 
és végrehajtásának ellenőrzéséhez, a 
vonatkozó pénzügyi szabályzat 
elfogadásához, az Ügynökség átlátható 
döntéshozatali eljárásainak kialakításához, 
az Ügynökség munkaprogramjának 
elfogadásához, saját eljárási 
szabályzatának és az Ügynökség belső 
működési szabályzatának elfogadásához, 
valamint az ügyvezető igazgató 
kinevezéséhez és felmentéséhez 
szükségesek, az Európai Parlament általi 
megerősítéstől vagy annak véleményétől 
függően. Az igazgatóság feladatai 
elvégzésében való közreműködés céljából
végrehajtó testületet hozzon létre.
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csoportokat hozzon létre.

Or. en

Indokolás
Az Ügynökség erősítése érdekében, és hogy megfelelő figyelmet kapjon, az igazgatóság és a 
végrehajtó testület rendes tagjainak magas rangú képviselőknek kell lenniük. Az ügyvezető 
igazgató kinevezését az Európai Parlamentnek kell megerősítenie, hasonlóan az európai 
bankfelügyeleti hatóság ügyvezető igazgatói posztjának esetéhez. A végrehajtó testület 
megalakulásával szükségtelenné válnak az igazgatósági munkacsoportok (lásd BUDG 5.). 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az Ügynökség zavartalan működése 
azt kívánja, hogy az ügyvezető igazgató 
kinevezése érdemei, igazolt igazgatási és 
vezetői készségei, valamint a hálózat- és 
információbiztonság területén szerzett 
szakmai hozzáértése és tapasztalatai 
alapján történjék, és feladatait az 
Ügynökség belső működésének szervezését 
illetően teljes mértékben független módon 
végezze. Ebből a célból úgy indokolt 
rendelkezni, hogy az Ügynökség 
munkaprogramjára – a Bizottság 
szolgálataival folytatott előzetes 
konzultációt követően – az ügyvezető 
igazgató tegyen javaslatot, és ugyanő tegye 
meg mindazokat a lépéseket, amelyek az 
Ügynökség munkaprogramja helyes 
végrehajtásának biztosításához 
szükségesek. Az ügyvezető igazgató 
feladataként szükséges továbbá 
meghatározni, hogy az igazgatóság elé való 
terjesztés végett évente elkészítse az 
általános jelentést, összeállítsa az 
Ügynökség bevételeire és kiadásaira 
vonatkozó kimutatás tervezetét, és 
végrehajtsa a költségvetést.

(29) Minden uniós ügynökséghez 
hasonlóan az Ügynökség zavartalan 
működése azt kívánja, hogy az ügyvezető 
igazgató kinevezése érdemei, igazolt 
igazgatási és vezetői készségei, valamint a 
hálózat- és információbiztonság területén 
szerzett szakmai hozzáértése és 
tapasztalatai alapján történjék, és feladatait 
az Ügynökség belső működésének 
szervezését illetően teljes mértékben 
független módon végezze. Ebből a célból 
úgy indokolt rendelkezni, hogy az 
Ügynökség munkaprogramjára – a
Bizottsággal folytatott előzetes 
konzultációt követően – az ügyvezető 
igazgató tegyen javaslatot, és ugyanő tegye 
meg mindazokat a lépéseket, amelyek az 
Ügynökség munkaprogramja helyes 
végrehajtásának biztosításához 
szükségesek. Az ügyvezető igazgató 
feladataként szükséges továbbá 
meghatározni, hogy az igazgatóság elé való 
terjesztés végett évente elkészítse az 
általános jelentést, összeállítsa az 
Ügynökség bevételeire és kiadásaira 
vonatkozó kimutatás tervezetét, és 
végrehajtsa a költségvetést.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 12. cikk módosításait, amelyben elfogadják a Tanács véleményét, miszerint magát a 
Bizottságot, és nem a Bizottság szolgálatait, kell bevonni. 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az ügyvezető igazgató részére 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
egyes konkrét – így különösen 
tudományos-műszaki, jogi vagy 
társadalmi-gazdasági – kérdésekben eseti 
munkacsoportokat hozzon létre. Kívánatos, 
hogy az eseti munkacsoportok létrehozása 
során az ügyvezető igazgató azt a 
megfelelő külső szaktudást kutassa fel és 
mozgósítsa, amelynek révén az Ügynökség 
hozzájuthat a információs társadalom 
fejlődésével felmerülő biztonsági jellegű 
kihívásokról rendelkezésre álló legfrissebb 
információkhoz. Az Ügynökségnek
biztosítania kell, hogy az eseti 
munkacsoportok tagjainak kiválasztása a 
lehető legnagyobb szakmai hozzáértés 
alapján, a csoport feladatkörének 
sajátosságaihoz igazodva a tagállami 
közigazgatási szervek, a magánszektor
(beleértve az ipart is), a felhasználók és a 
hálózat- és információbiztonság területén 
működő tudományos szakemberek közötti 
reprezentatív egyensúly kellő 
figyelembevételével történjék. Az 
Ügynökség a munkacsoport munkájában 
való részvételre eseti alapon egy-egy, az 
adott szakterületen elismert szakértőnek 
számító személyt is felkérhet. E részvétel 
költségeit az Ügynökségnek saját belső 
szabályzata szerint, a hatályos pénzügyi 
szabályzatokkal összhangban kell fedeznie.

(30) Az ügyvezető igazgató részére 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
egyes konkrét – így különösen 
tudományos-műszaki, jogi vagy 
társadalmi-gazdasági – kérdésekben eseti 
munkacsoportokat hozzon létre. Kívánatos, 
hogy az eseti munkacsoportok létrehozása 
során az ügyvezető igazgató azt a 
megfelelő külső szaktudást kutassa fel és 
mozgósítsa, amelynek révén az Ügynökség 
hozzájuthat a információs társadalom 
fejlődésével felmerülő biztonsági jellegű 
kihívásokról rendelkezésre álló legfrissebb 
információkhoz. Az ügyvezető igazgatónak
biztosítania kell, hogy az eseti 
munkacsoportok tagjainak kiválasztása a 
lehető legnagyobb szakmai hozzáértés 
alapján, a csoport feladatkörének 
sajátosságaihoz igazodva a tagállami 
közigazgatási szervek, az uniós 
intézmények, a magánszektor (beleértve az 
ipart is), a felhasználók és a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakemberek közötti 
reprezentatív egyensúly kellő 
figyelembevételével történjék. Adott 
esetben az ügyvezető igazgató a 
munkacsoport munkájában való részvételre 
eseti alapon egy-egy, az adott szakterületen 
elismert szakértőnek számító személyt is 
felkérhet. E részvétel költségeit az 
Ügynökségnek saját belső szabályzata 
szerint, a hatályos pénzügyi 
szabályzatokkal összhangban kell fedeznie.
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Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A magánszektorral, a fogyasztói 
szervezetekkel és más érdekeltekkel való 
rendszeres párbeszéd biztosítása céljából 
az Ügynökségen belül tanácsadó szervként 
indokolt létrehozni az Érdekeltek Állandó 
Csoportját. Az ügyvezető igazgató 
javaslata alapján az igazgatóság által 
felállított Érdekeltek Állandó Csoportja 
feladatául azt kell meghatározni, hogy az
összes érdekelt számára fontos kérdésekre 
összpontosítson, és ezekre a kérdésekre 
ráirányítsa az Ügynökség figyelmét. Az 
ügyvezető igazgató az ülések 
napirendjéhez igazodva az alkalmasnak 
ítélt körben meghívhatja az Európai 
Parlament és más illetékes szervek 
képviselőit a csoport üléseire.

(31) A magánszektorral, a fogyasztói 
szervezetekkel és más érdekeltekkel való 
rendszeres párbeszéd biztosítása céljából 
az Ügynökségen belül tanácsadó szervként 
indokolt létrehozni az Érdekeltek Állandó 
Csoportját. Az ügyvezető igazgató 
javaslata alapján az igazgatóság által 
felállított Érdekeltek Állandó Csoportja 
feladatául azt kell meghatározni, hogy az
érdekeltek számára fontos kérdésekre 
összpontosítson, és ezekre a kérdésekre 
ráirányítsa az Ügynökség figyelmét. Az 
ügyvezető igazgató az ülések 
napirendjéhez igazodva az alkalmasnak 
ítélt körben meghívhatja az Európai 
Parlament és más illetékes szervek 
képviselőit a csoport üléseire.

Or. en

Indokolás

Az Érdekeltek Állandó Csoportjának olyan kérdésekkel is foglalkoznia kell, amelyek nem 
érintik a csoport minden egyes tagját, különösen mivel a csoport összetétele igen széles körű.  

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az Ügynökségnek működése során 
kívánatos tiszteletben tartania egyrészről a 
szubszidiaritás elvét, azaz megfelelő 
mértékű koordinációt indokolt biztosítania 
a tagállamok között a hálózat- és 

(32) Az Ügynökségnek működése során 
kívánatos tiszteletben tartania egyrészről a 
szubszidiaritás elvét, azaz megfelelő 
mértékű koordinációt indokolt biztosítania 
a tagállamok és nemzeti szervek között a 
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információbiztonságot érintő kérdésekben 
és a nemzeti politikák eredményességének 
javításában, ami hozzáadott értéket képez, 
másrészről pedig az arányosság elvét, azaz 
nem lépheti túl az e rendeletben 
meghatározott célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

hálózat- és információbiztonságot érintő 
kérdésekben és a nemzeti politikák 
eredményességének javításában, ami 
hozzáadott értéket képez, másrészről pedig 
az arányosság elvét, azaz nem lépheti túl az 
e rendeletben meghatározott célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Hatásköre gyakorlásának, céljai 
teljesítésének és feladatai ellátásának 
keretein belül az Ügynökségnek igazodnia 
kell különösen az európai intézményekre 
alkalmazandó rendelkezésekhez, valamint 
a minősített dokumentumok kezelésére 
vonatkozó nemzeti jogszabályokhoz. Az 
igazgatóságot olyan döntéshozatali 
jogkörrel kell felruházni, amelynek 
gyakorlásával lehetővé teheti, hogy az 
Ügynökség minősített adatokat kezeljen.

(34) Hatásköre gyakorlásának, céljai 
teljesítésének és feladatai ellátásának 
keretein belül az Ügynökségnek igazodnia 
kell különösen az európai intézményekre 
alkalmazandó rendelkezésekhez, valamint 
a minősített dokumentumok kezelésére 
vonatkozó nemzeti jogszabályokhoz. Az 
igazgatóságnak olyan döntést kell hoznia, 
amellyel lehetővé teheti, hogy az 
Ügynökség minősített adatokat kezeljen.

Or. en

Indokolás

Az igazgatóság feladata biztosítani, hogy az Ügynökség minősített adatokat is kezelhessen.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Teljes mértékű autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében az 
Ügynökség számára olyan önálló 

(35) Teljes mértékű autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében, 
valamint hogy további és új feladatait is 
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költségvetést szükséges biztosítani, 
amelynek bevételei elsősorban az Unió és 
az Ügynökség munkájában részt vevő 
harmadik országok hozzájárulásából 
származnak. Lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az Ügynökség székhelye szerinti 
tagállam vagy bármely más tagállam az 
Ügynökség bevételeihez önkéntes alapon 
hozzájáruljon. Az Európai Unió általános 
költségvetését terhelő támogatások 
vonatkozásában mindenkor az uniós 
költségvetési eljárást kell alkalmazni. A
Számvevőszéknek ellenőriznie kell az 
elszámolásokat.

teljesíteni tudja, többek között váratlan, 
sürgős feladatokat, az Ügynökség számára 
olyan elégséges és önálló költségvetést 
szükséges biztosítani, amelynek bevételei 
elsősorban az Unió és az Ügynökség 
munkájában részt vevő harmadik országok 
hozzájárulásából származnak. Lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az Ügynökség 
székhelye szerinti tagállam vagy bármely 
más tagállam az Ügynökség bevételeihez 
önkéntes alapon hozzájáruljon. Az Európai 
Unió általános költségvetését terhelő 
támogatások vonatkozásában mindenkor az 
uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni.
Továbbá az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság növelése érdekében a
Számvevőszéknek ellenőriznie kell az 
elszámolásokat.

Or. en

Indokolás
BUDG bizottság 3. módosítása, olyan kiegészítéssel, mely váratlan, sürgős helyzetek esetére a 
kiadások hirtelen emelkedését teszi lehetővé. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Ügynökséget a 460/2004/EK 
rendelettel korábban létrehozott ügynökség 
jogutódjaként indokolt létrehozni. A 
tagállamok képviselői által az Európai 
Tanács 2003. december 13-i ülése 
keretében elfogadott határozat értelmében 
az Ügynökség székhelye szerinti 
tagállamnak a meglévő politikai 
egyezségek fenntartásával és 
továbbfejlesztésével biztosítania kell az 
Ügynökség zökkenőmentes és hatékony 
működését, tekintettel különösen arra a 
szempontra, hogy az Ügynökségnek 
együttműködés és segítségnyújtás révén 
támogatnia kell a Bizottság, a tagállamok 

(36) Az Ügynökséget a 460/2004/EK 
rendelettel korábban létrehozott ügynökség 
jogutódjaként indokolt létrehozni. Az
Ügynökség székhelye szerinti tagállamnak 
a meglévő politikai egyezségek 
fenntartásával és továbbfejlesztésével 
biztosítania kell az Ügynökség 
zökkenőmentes és hatékony működését, 
tekintettel különösen arra a szempontra, 
hogy az Ügynökségnek együttműködés és 
segítségnyújtás révén támogatnia kell a 
Bizottság, a tagállamok és azok illetékes 
szervei, az Európai Unió más intézményei 
és szervei, valamint a szerte Európában 
működő köz- és magánszektorbeli 
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és azok illetékes szervei, az Európai Unió 
más intézményei és szervei, valamint a 
szerte Európában működő köz- és 
magánszektorbeli érdekeltek munkáját.

érdekeltek munkáját.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet hivatalosan létrehozza az eredeti 2004-es rendelet által létrehozott ENISA 
utódját. Ezért nem érinti olyan tagállami határozat, amely a 2004-es rendeletre vonatkozik. 

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az Európai Parlament, az Európai 
Unió Tanácsa és az Európai Közösségek 
Bizottsága között a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 47. pontjának 
rendelkezéseit kell az Ügynökség 
megbízatásának megújítására alkalmazni, 
és a jogalkotó hatóság által e megújításra 
vonatkozó kedvező döntés nem sértheti a 
költségvetési hatóság által az éves 
költségvetési eljárás keretében hozott 
határozatokat,
____________
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Or. en

Indokolás
BUDG bizottság 1. módosítása, preambulumbekezdésként újrafogalmazva. 
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és hatály Tárgy és célok

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unión belül hozzájáruljon a magas szintű 
hálózat- és információbiztonsághoz, 
növelje az ezzel kapcsolatos tudatosságot, 
és az Európai Unió polgárai, fogyasztói, 
vállalkozásai és közszektorbeli szervezetei 
javára hálózat- és információbiztonsági 
kultúrát alakítson ki a társadalomban, 
ezáltal pedig hozzájáruljon a belső piac 
zavartalan működéséhez, ez a rendelet 
létrehozza az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget (a 
továbbiakban: Ügynökség).

(1) A kijelölt feladatok ellátása, valamint 
annak érdekében, hogy az Európai Unión 
belül hozzájáruljon a magas szintű hálózat-
és információbiztonsághoz, növelje az 
ezzel kapcsolatos tudatosságot, és az 
Európai Unió polgárai, fogyasztói, 
vállalkozásai és közszektorbeli szervezetei 
javára hálózat- és információbiztonsági 
kultúrát alakítson ki a társadalomban, 
ezáltal pedig hozzájáruljon a belső piac 
zavartalan működéséhez, ez a rendelet 
létrehozza az Uniós Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget (a 
továbbiakban: Ügynökség).

Or. en
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Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség magas szintű szakmai 
hozzáértést alakít ki és tart fenn.

Or. en

Indokolás

Átkerült a 2. cikkből, elfogadja a Tanács megközelítését, hogy a szöveg (korábban a 2. cikk 
(3) bekezdése) külön bekezdésbe kerüljön. 

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Ügynökség segíti a Bizottságot, a 
többi uniós intézményt, a tagállamokat és 
az ipart a hálózat- és információbiztonság 
területén az Európai Unió joga 
értelmében jelenleg és a jövőben 
alkalmazandó követelmények 
teljesítésében, ezáltal pedig hozzájárul a 
belső piac zavartalan működéséhez.

Or. en

Indokolás

Korábban a 2. cikk (1) bekezdése. 
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az Ügynökség segítséget nyújt a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
problémák és váratlan események 
megelőzéséhez, észleléséhez és kezeléséhez 
szükséges uniós és tagállami képességek 
és felkészültség fejlesztéséhez és 
megerősítéséhez.

Or. en

Indokolás

Korábban a 2. cikk (2) bekezdése. A Tanács változtatásait elfogadták („segítséget 
nyújt.....fejlesztéséhez és megerősítéséhez.”). 

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az Ügynökség a szakértelmének 
felhasználásával ösztönzi a köz- és a 
magánszektorbeli szereplők közötti széles 
körű együttműködést.

Or. en

Indokolás

Korábban a 2. cikk (3) bekezdésének része. A tanácsi szövegtervezet elfogadása.  
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk törölve
Célkitűzések
(1) Az Ügynökség segíti a Bizottságot és a 
tagállamokat a hálózat- és 
információbiztonság területén az Európai 
Unió joga értelmében jelenleg és a 
jövőben alkalmazandó jogszabályi és 
szabályozási természetű kötelezettségek 
teljesítésében, ezáltal pedig hozzájárul a 
belső piac zavartalan működéséhez.
(2) Az Ügynökség javítja az Európai Unió 
és a tagállamok képességét és 
felkészültségét a hálózat- és 
információbiztonságot érintő problémák 
és váratlan események megelőzésére, 
észlelésére és kezelésére.
(3) Az Ügynökség magas szintű szakmai 
hozzáértést alakít ki és tart fenn, és ennek 
felhasználásával ösztönzi a köz- és a 
magánszektorbeli szereplők közötti széles 
körű együttműködést.

Or. en

Indokolás

Az 1. cikkbe illesztve. 

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikkben meghatározott cél szabta 
keretek között az Ügynökség:

(1) Az 1. cikkben meghatározott célok
szabta keretek között az Ügynökség:
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Or. en

Indokolás

Általánosságban a 3. cikkben szereplő legtöbb olyan utalást, mely arra vonatkozott, hogy az 
Ügynökség csak kérésre cselekedhet, törölték. Az Ügynökség számra, amely csak tanácsot 
adhat, valamint elősegítheti az együttműködést stb., és amelyet nem ruháznak fel újabb 
operatív feladattal, lehetővé kell tenni, hogy saját kezdeményezésre cselekedhessen, amikor 
annak szükségét látja. Lásd a javasolt 3. cikk (1a) (új) bekezdését.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kérésre és saját kezdeményezésből
segítséget nyújt a Bizottságnak a hálózat-
és információbiztonságra irányuló 
politika fejlesztésében, ennek keretében 
tanácsokat ad, véleményeket fogalmaz 
meg, műszaki és társadalmi-gazdasági
elemzéseket készít, és előkészítő munkát 
végez a hálózat- és információbiztonság 
területén alkalmazandó európai uniós jogi 
rendelkezések fejlesztése és korszerűsítése 
érdekében;

a) az uniós intézményeknek segítséget 
nyújt a hálózat- és információbiztonsági 
politikához kapcsolódó valamennyi 
kérdésben, ennek keretében tanácsokat ad, 
véleményeket fogalmaz meg, elemzéseket 
készít és a Bizottság számára előkészítő 
munkát végez a hálózat- és 
információbiztonság területén 
alkalmazandó uniós jogszabályok 
kidolgozása és korszerűsítése érdekében;

Or. en

Indokolás

A „minden ehhez kapcsolódó ügy” kifejezés hozzáadása, és a „fejlődés” valamint a „műszaki 
és társadalmi-gazdasági” kifejezések törlése a Tanács javaslatát követik. 

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tanácsokkal látja el az uniós 
intézményeket és a tagállamokat a 
tekintetben, hogy a hálózat- és 
információbiztonság területén milyen 
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további kutatásokra van szükség ahhoz, 
hogy hatékonyan lehessen reagálni a 
hálózat- és információbiztonságot érintő 
jelenlegi és jövőbeli kockázatokra és 
fenyegetésekre, illetve ahhoz, hogy 
eredményesen lehessen alkalmazni a 
kockázatmegelőző technológiákat;

Or. en

Indokolás

Tanácsi szöveg kisebb változtatásokkal (többek között annak törlése, hogy az Ügynökségre 
úgy hivatkoznak, mint ami csak a tagállamok kérésére adhat tanácsot). 

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elősegíti a tagállamok által egymással és 
a Bizottsággal a hálózat- és 
információbiztonságot érintő váratlan 
események megelőzésére, észlelésére és 
kezelésére irányuló, határokon átívelő 
vetülettel rendelkező erőfeszítéseikben 
folytatott együttműködést;

b) elősegíti a tagállamok által egymással és
az uniós intézményekkel a hálózat- és 
információbiztonságot érintő váratlan 
események megelőzésére, észlelésére és 
kezelésére irányuló, határokon átívelő 
vetülettel rendelkező erőfeszítéseikben 
folytatott együttműködést;

Or. en

Indokolás

A Tanács szerkesztését elfogadják (a határokon átnyúló utalást a végére teszik), de nem 
fogadják el a Tanács szűkítőbb megfogalmazását („ahol ez hatással van a határokon 
átnyúló...”). 

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) segíti a tagállamokat, valamint az 
európai intézményeket és szerveket a 

c) segíti a tagállamokat, valamint az uniós 
intézményeket és szerveket a hálózat- és 
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hálózat- és információbiztonságra 
vonatkozó adatok gyűjtésére, elemzésére és 
terjesztésére irányuló tevékenységükben; 

információbiztonságra vonatkozó adatok 
gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére 
irányuló tevékenységükben;

Or. en

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  ca) munkakapcsolatot alakít ki és 
gyakorlati ismereteket, illetve legjobb 
gyakorlatokat cserél az érintett 
tagállamokkal és uniós szervekkel, köztük 
a számítástechnikai bűnözéssel és az 
adatvédelemmel foglalkozó szervekkel, 
valamint tanácsadást biztosít a hálózat- és 
információbiztonságnak az említett 
szervek munkájára esetlegesen hatást 
gyakorló vonatkozásairól, azzal a céllal, 
hogy az ezen szervek és az Ügynökség 
által a hálózat- és információbiztonság 
továbbfejlesztésére eszközölt erőfeszítések 
kölcsönösen erősítsék egymást;

Or. en

Indokolás

Tanácsi szövegek némi módosítással elfogadva (többek között a „szinergia” kifejezés kerülése 
és a tagállami szervek hozzáadása). Vesd össze még a 2011. július 11-i, az ITRE 
megrendelésére készült ENISA-tanulmány ajánlását. 

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamokkal és az európai 
intézményekkel együttműködve 

d) a tagállamokkal és a Bizottsággal
együttműködve rendszeresen felméri az 
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rendszeresen felméri az európai hálózat- és 
információbiztonság állapotát;

európai hálózat- és információbiztonság 
állapotát;

Or. en

Indokolás

A Tanács változatát nem fogadták el, mivel úgy tűnik, gyengíti a rendelkezést azáltal, hogy a 
biztonsági helyzet értékelését a tagállam által nyújtott információtól tette függővé, ahelyett, 
hogy a tagállamot (és a Bizottságot - a legérintettebb uniós intézményt) együttműködésre 
kötelezte volna. 

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) támogatja Európa illetékes 
közszerveinek együttműködését, ennek 
érdekében támogatja a helyes gyakorlati 
megoldások kialakítása és cseréje, 
valamint a standardok kidolgozása és 
cseréje érdekében tett erőfeszítéseiket;

e) előmozdítja Európa illetékes 
közszerveinek együttműködését, ennek 
érdekében a helyes gyakorlati megoldások
kialakítását és cseréjét, valamint a 
standardok kidolgozását és cseréjét;

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az elektronikus termékek, rendszerek és 
szolgáltatások körében segíti az Uniót és a 
tagállamokat a kockázatkezelési eljárások, 
valamint a biztonsági tárgyú helyes 
gyakorlati megoldások és standardok 
alkalmazásának ösztönzésében;

f) az elektronikus termékek, rendszerek, 
hálózatok, szoftverek és szolgáltatások 
körében, többek között a minimális 
kockázatkezelés és biztonsági 
követelmények támogatása révén, segíti az 
Uniót és a tagállamokat a kockázatkezelési 
eljárások, valamint a biztonsági tárgyú 
helyes gyakorlati megoldások és 
standardok alkalmazásának ösztönzésében;
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Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek a jövőben szerepet kell vállalnia olyan esetek megakadályozásában, mint az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszere elleni támadások, platformot biztosítva a minimális 
kockázatkezelés és biztonsági követelmények támogatása révén.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) támogatja a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek uniós szintű együttműködését, 
ennek érdekében egyebek mellett ösztönzi 
az információcserét és a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, és segíti a 
kockázatkezelésre, valamint az 
elektronikus termékek, hálózatok és 
szolgáltatások biztonságára vonatkozó 
standardok kidolgozására és alkalmazására 
irányuló erőfeszítéseiket;

g) támogatja a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek uniós szintű együttműködését, 
ennek érdekében egyebek mellett ösztönzi 
az információcserét és a tudatosságnövelő 
kezdeményezéseket, és segíti a 
kockázatkezelésre, valamint az 
elektronikus termékek, rendszerek,
hálózatok, szoftverek és szolgáltatások 
biztonságára vonatkozó standardok 
kidolgozására és alkalmazására irányuló 
erőfeszítéseiket;

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) elősegíti a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek által a hálózat- és 
információbiztonság területén folytatott 
párbeszédet és a helyes gyakorlati 
megoldások cseréjét, ideértve a 
számítógépes bűnözés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos vonatkozásokat is; segíti a 
Bizottságot a számítógépes bűnözés elleni 
küzdelem hálózat- és információbiztonsági 
vonatkozásait figyelembe vevő 

h) elősegíti a köz- és a magánszektorbeli 
érdekeltek által a hálózat- és 
információbiztonság területén folytatott 
párbeszédet és a helyes gyakorlati 
megoldások cseréjét, ideértve a 
számítógépes bűnözés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos vonatkozásokat is; segíti a 
Bizottságot a számítógépes bűnözés elleni 
küzdelem hálózat- és információbiztonsági 
vonatkozásait figyelembe vevő 
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politikafejlesztési tevékenységében; politikafejlesztési tevékenységében;

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kérésre segíti a tagállamokat, valamint 
az európai intézményeket és szerveket 
hálózat- és információbiztonsággal 
összefüggő észlelési, elemzési és 
válaszadási képességfejlesztő 
tevékenységükben;

i) segíti a tagállamokat, valamint az uniós
intézményeket és szerveket hálózat- és 
információbiztonsággal összefüggő 
észlelési, elemzési és válaszadási 
képességfejlesztő tevékenységükben, 
többek között a helyszínen, európai, és 
tagállami kérésre, nemzeti szintű 
gyakorlatok szervezésében és 
lefolytatásában, valamint nemzetközi 
gyakorlatokon való részvételben;

Or. en

Indokolás

A „helyszínre” történő utalás olyan helyzetekre vonatkozik, amikor a tagállamoknak súlyos 
problémával kell szembenézniük, és az Ügynökség alkalmazottainak segítségére lehet szükség 
a helyszínen. A javasolt gyakorlatokra történő utalást a Tanácstól vették át. A „nemzetközi 
gyakorlatok” kifejezést illetően lásd például az ENISA-tanulmány 12. oldalát. 

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) konzultálva a Bizottsággal és más 
releváns tagállami és uniós szervekkel, 
segítséget nyújt az alkalmazandó jog több 
tagállamot érintő megsértésére való 
reagálások összehangolásában;

Or. en
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Indokolás

Lásd a (25) preambulumbekezdést. Az Ügynökségnek segítenie kell például abban, hogy 
áthidalja a wi-fi adatok gyűjtésével kapcsolatos legutóbbi ügyben tapasztalt szakadékot. A 
tagállamokban mindenhol egyformán érintette az ügy a hálózatbiztonságot és az 
adatvédelmet, de a tagállamok reagálása az uniós jogharmonizáción alapuló nemzeti jog 
alkalmazásakor jelentős mértékben eltért. Jelenleg egyetlen uniós szerv sincs, amely 
segítséget nyújthatna a nemzeti válaszlépések koordinálása terén, vagy potenciálisan 
tárgyalhatna az érintett szereplővel.  

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) elősegíti a végfelhasználók 
figyelmének felhívását a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
ügyekben, a számítástechnikai bűnözés 
elleni küzdelmet, valamint a magánélet és 
a személyes adatok védelmét oly módon, 
hogy segíti a tagállamokat standardizált 
közérdekű információk nyújtásában az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 
2002. március 7-i 2002/22/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
(„egyetemes szolgáltatási irányelv”) 21. 
cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, továbbá úgy, hogy segítséget 
nyújt az ilyen információk 
kidolgozásában, amelyeket mellékelni kell 
a nyilvános hírközlő hálózatok esetében 
alkalmazandó új eszközökkel való ellátás 
során;
____________
1 HL L 108., 2002.4.24., 51. o.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy az Ügynökség aktivizálhassa az egyetemes szolgáltatási irányelvben 
2009-ben meghatározott „közérdekű tájékoztatási platformot”. A hálózat- és 
információbiztonság végső soron nagyban függ az egyéni felhasználók tevékenységeitől. 
Ismerniük kell ezért a veszélyeket és azt, hogy milyen óvintézkedéseket tehetnek saját 
érdekükben és általában a jobb hálózatbiztonság kedvéért. Lásd a (20) preambulumbekezdést. 

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) segítséget nyújt a Bizottságnak a 
hálózat- és információbiztonságra 
vonatkozó uniós stratégia kidolgozásában 
az e célt szolgáló átfogó elemzés 
elkészítésével az összes érdekelt féllel való 
szükséges konzultációt követően;

Or. en

Indokolás

Vö. BUDG 2. módosítás ((11) preambulumbekezdés), valamint ITRE/a széles sávról szóló 
Tzavela-jelentés 

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) ellátja az Európai Unió jogalkotási 
aktusaiban az Ügynökség számára kijelölt 
feladatokat.

k) ellátja az Európai Unió jogalkotási 
aktusaiban az Ügynökség számára kijelölt 
feladatokat, valamint minden más ahhoz 
szükséges feladatot, hogy az a)–jc) 
pontban vagy más uniós jogi aktusban 
meghatározott feladatokat elvégezhesse.

Or. en
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Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Ügynökség e rendelet hatóköre és 
céljai keretén belül felléphet saját 
kezdeményezése alapján. Ha az 
Ügynökség egy tagállam felkérése alapján 
lép fel, a kérdéses tagállamnak 
tájékoztatnia kell az Ügynökséget, hogy 
ajánlását figyelembe vették-e, és hogyan 
vették figyelembe.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk (1) bekezdéséhez tartozó indokolást. Mivel a tanácsi szöveg lehetővé teszi az 
Ügynökség számára, hogy függetlenként adjon tanácsot stb., a Tanács általános hivatkozásai 
arra, hogy az Ügynökség csak a tagállamok kérelme alapján lép fel, feleslegesnek és 
ellentmondásosnak tűnnek, és elvetendők. Úgy tűnik, hogy logikus és az Ügynökség működése 
(például szolgáltatásai hatékonyságának értékelése stb.) szempontjából hasznos, ha egy 
tagállam, amely történetesen segítséget kér, szemben azzal az esettel, amikor az Ügynökség a 
saját maga kezdeményezése alapján cselekszik, tájékoztatja az Ügynökséget hasznosságáról. 

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok és az uniós 
intézmények rendszeresen tájékoztatják az 
Ügynökséget hálózat- és 
információbiztonsági tevékenységük főbb 
összetevőiről.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek ki kell egészítenie a tagállamok tevékenységeit azok megduplázása helyett. 
Ezért tisztában kell lennie e tevékenységek lényegével. Vesd össze az Európai Munkahelyi 
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Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségről szóló rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével. 

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Számítástechnikai katasztrófaelhárító 
csoportok (CERT)
(1) Az Ügynökség támogatja a tagállami 
és az uniós CERT-eket, továbbá a 
tagállami és az uniós CERT-ek 
hálózatának – amelybe beletartozik az 
európai kormányzati CERT-ek csoportja 
is – létrehozatalát és működését. Annak 
elősegítése érdekében, hogy minden egyes 
tagállami és uniós CERT kellően fejlett
képességekkel rendelkezzen, és hogy ezek 
a képességek amennyire csak lehetséges, 
megegyezzenek a legfejlettebb CERT-ek 
képességeivel, az Ügynökség segíti a 
csoportok összehasonlító értékelését, és 
előmozdítja a CERT-ek és az európai 
kormányzati CERT-ek csoportja közötti 
párbeszédet, valamint az információcserét 
és a bevált gyakorlatok cseréjét. Az 
Ügynökség elősegíti és támogatja az adott 
tagállami és uniós CERT-ek közötti 
együttműködést több CERT-et is érintő 
vagy potenciálisan érintő incidens esetén.
(2) Az Ügynökség megkönnyíti a 
kapcsolatfelvételt, valamint az 
információcserét és a bevált gyakorlatok 
cseréjét harmadik országbeli adott állami 
vagy más CERT-ekkel, csoportokkal és 
fórumokkal.

Or. en

Indokolás

Ahogy kiderült az ITRE minimeghallgatáson, az Ügynökség fontos szerepet tölt be a nemzeti 
és az uniós CERT-ek viszonylatában. Ezt a szerepet egy külön szövegben pontosítani kell, és 
ki kell emelni. 



PE470.059v01-00 42/80 PR\875732HU.doc

HU

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a végrehajtó testület;

Or. en

Indokolás

A végrehajtó testület létrehozatala az Intézményközi Munkacsoport (IWG) ügynökségekkel 
kapcsolatos ajánlásaiból következik és a BUDG bizottság véleménye is tartalmazza (5. 
módosítás). Feladata az Ügynökség belső működésének megkönnyítése és gördülékennyé 
tétele. 

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság meghatározza az 
Ügynökség működésének általános irányát, 
és gondoskodik arról, hogy az Ügynökség 
az e rendeletben megállapított 
szabályoknak és elveknek megfelelően 
végezze tevékenységét. Az igazgatóság 
biztosítja, hogy az Ügynökség munkája 
összhangban legyen a tagállamok által és 
az Unió szintjén folytatott 
tevékenységekkel. 

(1) Az igazgatóság meghatározza az 
Ügynökség működésének általános irányát, 
és gondoskodik arról, hogy az Ügynökség 
az e rendeletben megállapított 
szabályoknak és elveknek megfelelően 
végezze tevékenységét. Az igazgatóság 
biztosítja, hogy az Ügynökség munkája 
összhangban legyen a tagállamok által és 
az Unió szintjén folytatott 
tevékenységekkel. Az igazgatóság 
elfogadja a harmadik országokkal kötött 
adminisztratív megállapodásokat, és 
jóváhagyja a nemzetközi dimenziójú 
kezdeményezéseket.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokkal kötött megállapodásokról szóló szöveg az IWG ügynökségekkel 
kapcsolatos ajánlásaiból következik.  
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatóság a Bizottság érintett 
szervezeti egységeivel egyetértésben 
elfogadja saját eljárási szabályzatát. 

(2) Az igazgatóság a Bizottsággal
egyetértésben elfogadja saját eljárási 
szabályzatát. Az eljárási szabályzat 
lehetővé teszi a gyorsított döntéshozatalt 
írásbeli eljárás vagy telekonferencia 
révén.

Or. en

Indokolás

A Bizottság „szervezeti egységei” kifejezés törlése a Tanács javaslatát követi itt és másutt is. 
Azonban a Bizottságnak komolyabb szerepet kell betöltenie a konzultációnál, amelyet a 
Tanács javasol. 

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az igazgatóság a Bizottság érintett 
szervezeti egységeivel egyetértésben 
elfogadja az Ügynökség belső működési 
szabályzatát. Ezt a szabályzatot 
nyilvánosan közzé kell tenni.

(3) Az igazgatóság a Bizottsággal
egyetértésben elfogadja az Ügynökség 
belső működési szabályzatát. Ezt a 
szabályzatot nyilvánosan közzé kell tenni.

Or. en
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Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatóság a 10. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően kinevezi az 
ügyvezető igazgatót, és jogosult felmenteni 
az ügyvezető igazgatót. Az igazgatóság az 
ügyvezető igazgató felett fegyelmi jogkört 
gyakorol.

(4) Az igazgatóság az Európai 
Parlamenttel való konzultációt követően a 
10. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
kinevezi az ügyvezető igazgatót,és jogosult 
felmenteni az ügyvezető igazgatót. Az 
igazgatóság az ügyvezető igazgató felett 
fegyelmi jogkört gyakorol.

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a Parlament szerepét az ügyvezető igazgató kinevezésében, lásd a 10. cikket és 
vesd összes az európai bankfelügyeleti hatóságról szóló 1093/2010-es együttdöntéssel hozott 
rendelettel. A Tanács javaslatát „remove” ige helyett a „dismiss” ige használatára az angol 
változat átvette. (A magyart nem érinti.) 

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ügyvezető igazgató konzultációt 
folytat az igazgatósággal az Ügynökség 
következő évi főbb tevékenységeiről, 
prioritásairól és célkitűzéseiről. Az 
Ügynökség munkaprogramjának első 
tervezetét e konzultáció eredményei 
alapján kell elkészíteni.

Or. en

Indokolás

A tanácsi szövegtervezet elfogadása 
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Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az igazgatóság határoz 
kapcsolattartó hivatalok és fiókirodák 
létrehozataláról.

Or. en

Indokolás

Lásd az ENISA-tanulmány 8. és 9. ajánlását. Miközben az igazgatóság létrehozhat ilyen 
irodákat anélkül, hogy a rendelet erre kifejezetten utalna, eddig a számos javaslat ellenére 
sem került sor erre. A szöveg nem mond ellent annak, hogy a székhelyet Brüsszelbe 
javasolják. 

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az igazgatóság a 13. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadja az 
Ügynökség munkaprogramját, továbbá a 
14. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
elfogadja az Ügynökség előző évi 
tevékenységére vonatkozó általános 
jelentést. 

(5) Az igazgatóság a 12. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően elfogadja az 
Ügynökség munkaprogramját, továbbá a 
13. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
elfogadja az Ügynökség előző évi 
tevékenységére vonatkozó általános 
jelentést. 

Or. en

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az igazgatóság az ügynökség 
költségvetésével kapcsolatos feladatait a 
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19. és 21. cikknek megfelelően végzi el, 
valamint figyelemmel kíséri és nyomon 
követi az akár külső, akár belső 
könyvvizsgálói jelentések és értékelések 
eredményeképpen megfogalmazott 
megállapításokat és ajánlásokat;

Or. en

Indokolás

BUDG 4. módosítása. 

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az igazgatóság saját tagjaiból operatív 
csoportokat hozhat létre, amelyek 
közreműködnek feladatainak ellátásában, 
ezen belül különösen határozatainak 
megszövegezésében és határozatai 
végrehajtásának figyelemmel kísérésében.

(8) Az igazgatóság saját tagjaiból 
végrehajtó testületet hoz létre, amely 
közreműködik feladatainak ellátásában, 
ezen belül különösen határozatainak 
megszövegezésében és határozatai 
végrehajtásának figyelemmel kísérésében.

Or. en

Indokolás

Lásd az 4. cikkhez tartozó indokolást. A végrehajtó testület létrehozatalával az igazgatóság 
„operatív csoportját” törölni lehet. 

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az igazgatóság – a Bizottság 
szolgálataival folytatott konzultációt és a 
költségvetési hatóság megfelelő 
tájékoztatását követően – többéves 
személyzetpolitikai tervet fogadhat el. 

(9) Az igazgatóság a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően elfogadja a
többéves személyzetpolitikai tervet, amely 
figyelembe veszi a munkaprogramban 
foglalt többéves kitekintést és az 
Ügynökség tervezett bevételeiről és 
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kiadásairól szóló kimutatást. Erről 
megfelelően tájékoztatja a költségvetési 
hatóságot.

Or. en

Indokolás

A tanácsi szövegtervezet elfogadása. Lásd még az ENISA-tanulmányt, amely az igazgatóság 
személyzetpolitikai tervezésben betöltött szerepének pontosítását javasolja (3. ajánlás). 

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság tagállamonként egy-egy 
képviselőből, a Bizottság által kijelölt 
három képviselőből, valamint a Bizottság 
által kijelölt három további olyan, 
szavazati joggal nem rendelkező 
képviselőből áll, akik rendre a következő 
három csoportot képviselik:

(1)Az igazgatóság tagállamonként egy-egy, 
az adott tagállam nevében történő 
eljárásra felhatalmazott képviselőből és a 
Bizottság által kijelölt három képviselőből 
áll. Az igazgatóság tagjai helyett az 
igazgatóság eljárási szabályzatával 
összhangban helyetteseik is eljárhatnak.

Or. en

Indokolás

A tanácsi szövegtervezet nagy részének elfogadása. Azonban az Ügynökség gördülékennyé 
tétele érdekében és tekintettel az Érdekeltek Állandó Csoportjának létezésére, nem szükséges, 
hogy az érdekeltek képviselői is tagjai legyenek az igazgatóságnak. 

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az információs és kommunikációs 
technológiai ágazatot;

törölve

Or. en
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fogyasztói csoportokat; törölve

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hálózat- és információbiztonság 
területén működő tudományos 
szakembereket.

törölve

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2)Az igazgatóság tagjait és helyetteseiket 
a hálózat- és információbiztonság területén 
szerzett megfelelő tapasztalataik és 
szakmai hozzáértésük alapján kell kijelölni. 

(2) Az igazgatóság tagjait és helyetteseiket 
a hálózat- és információbiztonság területén 
szerzett megfelelő tapasztalataik és 
szakmai hozzáértésük alapján kell kijelölni. 
Rendelkezniük kell ezenkívül az 5. 
cikkben felsorolt feladatok ellátásához 
szükséges irányítási, igazgatási és 
költségvetési képességekkel. Az 
igazgatóság Bizottság által kinevezett 
tagjai besorolása igazgatói vagy annál 
magasabb szintű. Az igazgatóság 
tagállamok által kinevezett tagjainak 
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besorolása megegyezik a Bizottság által 
kinevezett igazgatósági tagok 
besorolásával. Az igazgatósági tagot és 
helyettesét kinevezni szándékozó szerv 
tájékoztatást nyújt megfelelő szakmai 
tapasztalatuk és szaktudásuk fokáról a 
kinevezés előtt annyi idővel, hogy a többi 
tagállam és a Bizottság véleményt 
nyilváníthasson. Az igazgatósági tag 
tervezett kinevezésének indokolt 
kifogásolását a Bizottság és a tagállamok 
figyelembe veszik.

Or. en

Indokolás

Vö. részben a BUDG bizottság 6. módosítása és a (28) preambulumbekezdés. Biztosítani kell, 
hogy az igazgatósági tagok megfelelő besorolással rendelkezzenek, amely összefügg a 
Bizottságot képviselők besorolásával kapcsolatos követelménnyel (jelenleg két főigazgató és 
egy igazgató). A megfelelő nemzeti fokozatot tagállami szinten meg kell állapítani. Léteznie 
kell egy eljárásnak az igazgatósági tagjelöltek elleni indokolt kifogások figyelembevételéhez. 

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
megjelölt csoportokat képviselő tagok
megbízatási ideje négy év. A megbízatási 
idő egyszer megújítható. Ha valamely 
ilyen tagnak megszűnik az adott 
csoporthoz való kötődése, a helyére a 
Bizottság új tagot jelöl ki.

3. Az igazgatóság tagjainak megbízatási 
ideje négy év. A megbízatási idő egyszer 
meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

Vö. BUDG bizottság 7. módosítása kiigazítva annak megfelelően, hogy az érdekelt felek 
képviselőinek igazgatósági tagságát törölték. 
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Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatóság tagjai közül három évre 
elnököt és elnökhelyettest választ; e 
személyek megbízatása megújítható. Az 
elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az 
elnököt abban az esetben, ha az elnök nem 
tudja ellátni feladatait.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A magyar változatot nem érinti 

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság a szavazati joggal 
rendelkező tagjai többségi szavazatával 
hozza határozatait.

(1) Az igazgatóság a szavazati joggal 
rendelkező, jelen lévő tagjai többségi 
szavazatával hozza határozatait.

Or. en

Indokolás

 A döntéshozatal megkönnyítése érdekében, a 9. cikk további módosításaival összefüggésben.
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Saját eljárási szabályzata, az 
Ügynökség belső működési szabályzata, a 
költségvetés és az éves munkaprogram 
elfogadásához, valamint az ügyvezető 
igazgató kinevezéséhez, megbízatásának 
meghosszabbításához és felmentéséhez az 
igazgatóság valamennyi szavazati joggal 
rendelkező tagjának kétharmados 
szavazattöbbségére van szükség. 

(2) Saját eljárási szabályzata, az 
Ügynökség belső működési szabályzata, a 
költségvetés és az éves munkaprogram 
elfogadásához, valamint az ügyvezető 
igazgató kinevezéséhez, hivatali idejének 
meghosszabbításához és felmentéséhez az 
igazgatóság szavazati joggal rendelkező, 
jelen lévő tagjának kétharmados 
szavazattöbbségére van szükség.

Or. en

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (2a) Az igazgatóság 
határozatképességéhez a szavazati joggal 
rendelkező igazgatósági tagok vagy 
helyetteseik kétharmadának jelenléte 
szükséges. Határozatképtelenség esetén az 
elnök rendkívüli ülést hívhat össze, 
amelyen egyharmados részvétellel lehet 
döntést hozni. Az eljárási szabályzat 
rendelkezik a rendkívüli ülés 
összehívására alkalmazandó, megfelelő 
értesítésről.

Or. en

Indokolás

A kétharmados határozatképesség megfelel az Európai Rendszerkockázati Testületről szóló 
2010/1092-es rendeletben foglaltaknak. A Tanács javaslata, hogy a helyettesek 
helyettesíthetik a teljes jogú tagokat, már szerepel a 6. cikk (1) bekezdésében, ismétlése 
felesleges. Az utolsó két mondat, amely az Európai Rendszerkockázati Testületről szóló 
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rendeleten alapul, a döntéshozatali képességet kívánja biztosítani. 

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Végrehajtó testület
(1) Az igazgatóság tagjaiból – köztük a 
Bizottság két képviselőjéből – álló 
végrehajtó testületet hoznak létre. 
Létszáma nem haladhatja meg az 
igazgatóság létszámának egyharmadát. A 
testület legalább negyedévente ülésezik. 
Az igazgatóság elnöke egyúttal a 
végrehajtó testület elnöke is.
(2) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
feladatkörének sérelme nélkül legalább az 
alábbi feladatokkal bízza meg a 
végrehajtó testületet:
a) az igazgatóság határozatainak nyomon 
követése és végrehajtása;
b) az igazgatóság nevében az 
adminisztratív és költségvetési kérdések 
nyomon követése;
c) az ügyvezető igazgató segítése és 
tanácsadás a számára;
d) az Ügynökség megfelelő irányítása 
érdekében minden szükséges intézkedés 
meghozatala az igazgatósági ülések 
között;
e) az igazgatóság által elfogadandó 
határozatok, programok és tevékenységek 
előkészítése.
(3) A végrehajtó testület tagjai számára 
átadott valamennyi dokumentumot 
egyidejűleg az igazgatósági tagok is 
megkapják.  Az igazgatóság minden tagja 
saját költségén látogathatja a végrehajtó 
testület üléseit, de szavazati joguk csak 
azoknak van, akik egyúttal a végrehajtó 
testület tagjai is. A végrehajtó testület 
minden egyes igazgatósági ülésre 
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tevékenységi jelentést nyújt be.
(4) A végrehajtó testület szükség esetén az 
igazgatósági döntések előkészítése, az 
igazgatónak való segítségnyújtás és 
tanácsadás céljából az elnök hívja össze. 
A végrehajtó testület határozatait egyszerű 
többséggel hozza.

(5) Az igazgató szavazati jog nélkül vesz 
részt a végrehajtó testület ülésein.

Or. en

Indokolás

A BUDG bizottság Intézményközi Munkacsoportra vonatkozó 8. módosítása az Európai 
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségről szóló 2062/94-es rendeletből és az 
Alapvető Jogok Ügynökségéről szóló 168/2007-es rendeletből vett javasolt módosításokkal és 
részekkel. Lásd még az ENISA-tanulmányt, megjegyezve, hogy az igazgatóság létszáma túl 
nagy, bár most úgy tűnik, hogy elég jól működik. Az ENISA-tanulmányban említett, a valódi 
döntéshozatalból való kizárásra és az arra vonatkozó problémákat, hogy az ügyvezető 
igazgató ténylegesen kiszorítja az igazgatóságot, a jelentéstételi mechanizmus oldja meg, 
amely jelentéstétel a végrehajtó testület feladata az igazgatóság felé. 

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató 
vezeti, aki a feladatai ellátásában független.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A módosítás a magyar változatot nem érinti. A tanácsi kiegészítés, amely szerint az ügyvezető 
igazgatónak „folyamatos elkötelezettséget kell tanúsítania a megfelelő és hatékony irányítás 
iránt”, annyira homályos, hogy semmit nem mond, ezért esetleg káros is lehet, így nem került 
átvételre. Az igazgatóság feladata a megfelelően hozzáértő ügyvezető igazgató kinevezése, 
amelyet a Parlamentnek jóvá kell hagynia, és fel kell mentenie az ügyvezető igazgatót, ha az 
alkalmazásáról szóló határozat nem megfelelő, vagy megváltoztak a körülmények. Emellett az 
új végrehajtó testület valószínűleg hatékonyabban fogja tudni ellenőrizni az ügyvezető 
igazgatót.  
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Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgatót az igazgatóság 
nevezi ki és menti fel. Az igazgatóság az 
ügyvezető igazgatót a Bizottság által 
javasolt jelöltek jegyzékéről, ötéves 
időtartamra, érdemei, igazolt igazgatási és 
vezetői készségei, valamint konkrét 
szakmai hozzáértése és tapasztalatai 
alapján nevezi ki. Kinevezése előtt az 
igazgatóság által kiválasztott jelölt
felkérhető arra, hogy az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot 
tegyen, és válaszoljon a tagok kérdéseire. 

(2) Az ügyvezető igazgatót az igazgatóság 
nevezi ki az Európai Parlament 
jóváhagyását követően. Az igazgatóság az 
ügyvezető igazgatót a Bizottság által 
javasolt jelöltek jegyzékéről, ötéves 
időtartamra, érdemei, igazolt igazgatási és 
vezetői készségei, valamint konkrét 
szakmai hozzáértése és tapasztalatai 
alapján nevezi ki. A Bizottság nyílt 
versenyvizsgát szervezhet abból a célból, 
hogy a megfelelő jelöltekről lista 
készüljön. Kinevezése előtt az igazgatóság 
által kiválasztott jelöltet és a listán 
szereplő, a Bizottság által javasolt többi 
jelöltet felkérik arra, hogy az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt 
nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

Or. en

Indokolás

Az európai bankfelügyeleti hatóságról szóló 1093/2010-es együttdöntéssel hozott rendelet 51. 
cikkének (2) bekezdése alapján. A tanácsi szöveg nyílt versenyvizsgát ír elő, amelynek alapján 
kiválasztják a jelölteket. Mivel lehetséges (és érthető), hogy a megfelelő jelöltek nem szívesen 
vetik alá magukat egy ilyen eljárásnak, jobb, ha a Bizottság a korábbiakhoz hasonlóan 
kiválasztja a jelölteket, de lehetővé kell tenni a számára, hogy versenyt írjon ki, ha szükséges. 
Vesd össze az Intézményközi Munkacsoport dokumentumát az összes jelölt parlamenti 
meghallgatásáról.

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (2a) Az ügyvezető igazgatót csak az 
igazgatóság mentheti fel.
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Or. en

Indokolás

Az európai bankfelügyeleti hatóságról szóló 1093/2010-es rendelet 51. cikkének (5) bekezdése 
alapján. 

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízatás végét megelőző kilenc 
hónapban a Bizottság értékelést végez. Az 
értékelés keretében a Bizottság elemzi 
különösen: 

(3) Legkésőbb hat hónappal a (2) 
bekezdésben megállapított ötéves időszak 
vége előtt a Bizottság, miután elvégezte az
értékelést, értékelő jelentést nyújt be az 
igazgatóságnak, valamint az Európai 
Parlament illetékes bizottságának. Az 
értékelő jelentésben a Bizottság elemzi 
különösen: 

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatóság – a Bizottság 
javaslatára, az értékelés eredményeinek 
figyelembevételével, kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és az 
Ügynökséggel szemben támasztott 
elvárások indokolják – az ügyvezető 
igazgató megbízatását legfeljebb három
évvel meghosszabbíthatja.

(4) Az igazgatóság – a Bizottság 
javaslatára, az értékelés eredményeinek 
figyelembevételével, kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és az 
Ügynökséggel szemben támasztott 
elvárások indokolják – az ügyvezető 
igazgató megbízatását legfeljebb öt évvel 
meghosszabbíthatja, miután kikérte az 
Európai Parlament véleményét a 
kérdésről..

Or. en
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Indokolás

Vö. BUDG bizottság 9. és 10. módosítása. 

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az igazgatóság meg 
kívánja hosszabbítani az ügyvezető 
igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb egy
hónappal megbízatásának 
meghosszabbítása előtt az ügyvezető 
igazgató felkérhető arra, hogy az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt 
nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok 
kérdéseire. 

(5) Amennyiben az igazgatóság meg 
kívánja hosszabbítani az ügyvezető 
igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az 
Európai Parlamentet. Legfeljebb három
hónappal hivatali idejének 
meghosszabbítása előtt az ügyvezető 
igazgatót felkérik arra, hogy az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt 
nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha megbízatását nem hosszabbították 
meg, az ügyvezető igazgató az utódja 
kinevezéséig hivatalban marad.

(6) Az ügyvezető igazgató az utódja 
kinevezéséig hivatalban marad.

Or. en

Indokolás

A tanácsi szövegtervezet elfogadása 
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Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az igazgatóság és a végrehajtó testület 
munkájának előkészítése;

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az igazgatóság által elfogadott 
munkaprogram és határozatok 
végrehajtására;

b) az igazgatóság és a végrehajtó testület 
által elfogadott munkaprogram és 
határozatok végrehajtására;

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az e rendeletben számára előírt további 
feladatokra.

g) az e rendeletben számára előírt további 
feladatokra, ideértve az Ügynökség 
többéves stratégiájának elkészítését és 
frissítését;

Or. en

Indokolás

 Vö. BUDG bizottság 13. módosítása.
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Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Szükség esetén és az Ügynökség céljai 
és feladatai által kijelölt keretek között az 
ügyvezető igazgató szakértőkből eseti 
munkacsoportokat hozhat létre. Az 
igazgatóságot erről előzetesen tájékoztatni 
kell. Az Ügynökség belső működési 
szabályzatában meg kell határozni a 
különösen az eseti munkacsoportok 
összetételével, a szakértőknek az 
ügyvezető igazgató általi kinevezésével, 
valamint az eseti munkacsoportok 
működésével kapcsolatos eljárásokat.

(8) Szükség esetén és az Ügynökség céljai 
és feladatai által kijelölt keretek között az 
ügyvezető igazgató szakértőkből eseti 
munkacsoportokat hozhat létre. A 
végrehajtó testületet erről előzetesen 
tájékoztatni kell. Az Ügynökség belső 
működési szabályzatában meg kell 
határozni a különösen az eseti 
munkacsoportok összetételével, a 
szakértőknek az ügyvezető igazgató általi 
kinevezésével, valamint az eseti 
munkacsoportok működésével kapcsolatos 
eljárásokat.

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ügyvezető igazgató szükség szerint 
adminisztratív kiszolgáló személyzetet és 
más erőforrásokat bocsát az igazgatóság 
rendelkezésére.

(9) Az ügyvezető igazgató szükség szerint 
adminisztratív kiszolgáló személyzetet és 
más erőforrásokat bocsát az igazgatóság és 
a végrehajtó testület rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató (1) Az igazgatóság az ügyvezető igazgató 
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javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az informatikai és hírközlési 
technológiai ágazatot, a fogyasztói 
csoportokat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint a 
bűnüldöző és a magánélet védelmével 
foglalkozó hatóságokat képviselő 
szakértőkből létrehozza az Érdekeltek 
Állandó Csoportját.

javaslatára, a releváns érdekelteket, így 
különösen az informatikai és hírközlési 
technológiai ágazatot, a nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokat, a fogyasztói 
csoportokat, a hálózat- és 
információbiztonság területén működő 
tudományos szakembereket, valamint a 
releváns hatóságokat, köztük a bűnüldöző 
és a magánélet védelmével foglalkozó 
hatóságokat képviselő, szakmájukban 
elismert szakértőkből létrehozza az 
Érdekeltek Állandó Csoportját.

Or. en

Indokolás

A „szakmájukban elismert” kifejezése célja, hogy az Érdekeltek Állandó Csoportjának tagjai 
magas szintű szaktudással rendelkezzenek. A többi változtatás a tanácsi szövegnek felel meg.  
A Tanács által beillesztett „uniós” melléknév a bűnüldöző és a magánélet védelmével 
foglalkozó hatóságok esetében nem került elfogadásra, mivel azt a látszatot kelti, mintha a 
nemzeti hatóságokat kizárná.  

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A csoportban az elnöki teendőket az 
ügyvezető igazgató látja el. 

(3) A csoportban az elnöki teendőket az 
ügyvezető igazgató vagy az általa 
kinevezett személy látja el. 

Or. en

Indokolás

A Tanács azt javasolja, hogy az igazgatóság (a végrehajtó testület javaslatára) teljes 
egészében átruházhassa az Érdekeltek Állandó Csoportjának elnöki tisztét az Érdekeltek 
Állandó Csoportjának egy tagjára. Azonban az Érdekeltek Állandó Csoportja elnöki 
feladatainak ellátása az ügyvezető igazgató egyik alapvető feladata kellene, hogy legyen. 
Ugyanakkor egyértelművé kell tenni, hogy a végrehajtó testület eseti alapon mást is 
kinevezhet az Érdekeltek Állandó Csoportjának elnökévé.   
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Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A csoport tagjainak megbízatása két és 
fél évre szól. A csoportnak nem lehetnek 
tagjai az igazgatóság tagjai. A Bizottság 
munkatársai a csoport ülésein jelen 
lehetnek, és a csoport munkájában részt 
vehetnek.

(4) A csoport tagjainak megbízatása két és 
fél évre szól. A csoportnak nem lehetnek 
tagjai az igazgatóság tagjai. A Bizottság 
munkatársai és a tagállamokból érkező 
szakértők a csoport ülésein jelen lehetnek, 
és a csoport munkájában részt vehetnek. A 
csoport ülésein jelen lehetnek, és 
munkájában részt vehetnek az ügyvezető 
igazgató által relevánsnak ítélt egyéb 
szervek tagsággal nem rendelkező 
képviselői is.

Or. en

Indokolás

A tanácsi szövegtervezet egy részének elfogadása Nem került elfogadásra, hogy a Tanács az 
„uniós jog alapján felállított” szervekre korlátozta a lehetőséget. 

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség a munkaprogramnak 
megfelelően végzi munkáját, melynek 
tartalmaznia kell az Ügynökség 
valamennyi tervezett tevékenységét. A 
munkaprogramban foglaltakon túlmenően 
az Ügynökség a céljai, feladatköre és 
költségvetése által kijelölt keretek között 
előre nem tervezett tevékenységeket is 
végezhet. Az ügyvezető igazgató 
tájékoztatja az igazgatóságot az 
Ügynökség azon tevékenységeiről, 
amelyek a munkaprogramban nem 

(1) Az Ügynökség a munkaprogramnak 
megfelelően végzi munkáját, melynek 
tartalmaznia kell az Ügynökség 
valamennyi tervezett tevékenységét. A 
munkaprogramban foglaltakon túlmenően 
az Ügynökség a céljai, feladatköre és 
költségvetése által kijelölt keretek között 
előre nem tervezett tevékenységeket is 
végezhet. Az ügyvezető igazgató 
haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtó 
testületet az Ügynökség azon 
tevékenységeiről, amelyek a 
munkaprogramban nem szerepelnek. A 
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szerepelnek. végrehajtó testület tagjainak kérésére, 
akik a szavazati joggal rendelkező összes 
tag legalább egyharmadát képviselik, a 
végrehajtó testület dönt arról, hogy az 
Ügynökség elvégezhet-e egy előre nem 
tervezett tevékenységet. Az ilyen kérelmet 
az attól számított tíz napon belül kell 
benyújtani, hogy az ügyvezető igazgató 
tájékoztatja a végrehajtó testületet az előre 
nem tervezett tevékenységről.

Or. en

Indokolás

A munkaprogramot az igazgatóság fogadja el. Tekintettel az Ügynökség feladataira – az 
ENISA feladataival összevetve –, megnőhet az előre nem tervezett (de az Ügynökség 
feladatkörébe tartozó) feladatok mennyisége. A végrehajtó testület számára biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy ha megfelelő számú kisebbség kéri, azonnal döntsön arról, hogy az 
Ügynökség elvégezhet-e egy előre nem tervezett tevékenységet.    

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgató a Bizottság 
szolgálataival folytatott előzetes 
konzultációt követően gondoskodik az 
Ügynökség munkaprogramja tervezetének 
összeállításáról. Az ügyvezető igazgató 
minden évben március 15. előtt átadja az 
igazgatóságnak a következő évi 
munkaprogram tervezetét. 

(2) Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal
folytatott előzetes konzultációt követően 
gondoskodik az Ügynökség 
munkaprogramja tervezetének 
összeállításáról. Az ügyvezető igazgató 
minden évben március 1. előtt átadja az 
igazgatóságnak a következő évi 
munkaprogram tervezetét. Az ügyvezető 
igazgató arról is gondoskodik, hogy 
munkaprogram tervezete egyértelmű 
célkitűzéseket tartalmazzon és biztosítsa 
az ügynökségi tevékenységek 
eredményességének méréséhez szükséges 
mutatókat.

Or. en
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Indokolás

A tanácsi szövegtervezet nagy részének elfogadása. 

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az igazgatóság a Bizottság 
szolgálataival folytatott konzultáció 
alapján minden évben november 30. előtt 
elfogadja az Ügynökség következő évi 
munkaprogramját. A munkaprogramnak 
többéves kitekintést is tartalmaznia kell. 
Az igazgatóság biztosítja, hogy a 
munkaprogram igazodjék az Ügynökség 
céljaihoz és az Európai Unió által a 
hálózat- és információbiztonság területén 
meghatározott jogalkotási és politikai 
prioritásokhoz. 

(3) Az igazgatóság a Bizottsággal folytatott 
konzultáció alapján minden évben 
november 30. előtt elfogadja az Ügynökség 
következő évi munkaprogramját. A 
munkaprogramnak többéves kitekintést is 
tartalmaznia kell, és magában kell 
foglalnia az Ügynökség működésének, 
tevékenységének és 
kötelezettségvállalásainak minden 
vonatkozását. Az igazgatóság biztosítja, 
hogy a munkaprogram egyértelműen 
meghatározza az elérendő célokat, az 
elosztandó erőforrásokat, és azt is, hogy 
miként kell mérni az Ügynökség 
tevékenységeinek eredményességét, 
továbbá arról is gondoskodik, hogy a 
munkaprogram igazodjék az Ügynökség 
céljaihoz és az Európai Unió által a 
hálózat- és információbiztonság területén 
meghatározott jogalkotási és politikai 
prioritásokhoz.

Or. en

Indokolás

Vö. BUDG bizottság 11. módosításának egy része, némi változtatással, mivel „minden 
vonatkozást” illeszt be a „virtuális és nem virtuális” helyett. A javasolt tanácsi változtatások 
elfogadása. 
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Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A munkaprogramot a tevékenységalapú 
irányítás elvének megfelelően kell 
összeállítani. A munkaprogramnak 
összhangban kell lennie az Ügynökség 
adott évi bevételeire és kiadásaira 
vonatkozó kimutatással és az Ügynökség 
adott évi költségvetésével.

(4) A munkaprogramot a tevékenységalapú 
irányítás elvének megfelelően kell 
összeállítani, feltüntetve az egyes 
tevékenységek céljaira előirányzott 
várható emberi és pénzügyi erőforrásokat. 
Ennek érdekében az ügyvezető igazgató –
a Bizottsággal egyetértésben – az elért 
eredmények tényleges értékelésének 
lehetővé tételére szabott mutatókat alakít 
ki. A munkaprogramnak összhangban kell 
lennie az Ügynökség adott évi bevételeire 
és kiadásaira vonatkozó kimutatással és az 
Ügynökség azon évi költségvetésével, 
amely a programot fedezi.

Or. en

Indokolás

 Vö. BUDG bizottság 11. módosítása.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyvezető igazgató a 
munkaprogramot az igazgatóság általi 
elfogadását követően megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a tagállamoknak, továbbá gondoskodik 
közzétételéről.

(5) Az ügyvezető igazgató a 
munkaprogramot az igazgatóság általi 
elfogadását követően megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 
és a tagállamoknak, továbbá gondoskodik 
közzétételéről. Az ügyvezető igazgató 
elfogadja az Európai Parlament illetékes 
bizottságának meghívását az éves 
munkaprogrammal foglalkozó 
eszmecserére.

Or. en



PE470.059v01-00 64/80 PR\875732HU.doc

HU

Indokolás

BUDG 12. módosítása. 

Módosítás 99

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ügyvezető igazgató elkészíti az 
Ügynökség többéves stratégiáját is, 
amelyet az Európai Parlamenttel és a 
Bizottsággal folytatott konzultációkat 
követően az adott igazgatósági ülés előtt 
legalább 8 héttel korábban benyújt az 
igazgatóságnak;

Or. en

Indokolás

Vö. BUDG bizottság 13. módosítása. 

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgató minden évben 
megküldi az igazgatóságnak az Ügynökség 
valamennyi előző évi tevékenységéről 
összeállított általános jelentés tervezetét. 

(1) Az ügyvezető igazgató minden évben 
megküldi az igazgatóságnak az Ügynökség 
valamennyi előző évi tevékenységéről 
összeállított általános jelentés tervezetét és 
ideértve a költségvetési és pénzügyi 
irányításról szóló jelentést. Az általános 
jelentés az elért eredmények tényleges 
értékelésének lehetővé tételére szabott 
mutatókat is tartalmazza.

Or. en

Indokolás

Vö. BUDG bizottság 14. módosítása. A Tanács szövege, amely szerint „Az általános jelentés 
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értékeli és nyilvánosan közzéteszi az Ügynökség előző évi tevékenységeinek hatásait”, célját 
tekintve lényegében azonosnak tűnik.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség céljai és feladatai által 
kijelölt körön belül a tanácsadásra és a 
segítségnyújtásra vonatkozó 
megkereséseket az ügyvezető igazgatóhoz 
kell intézni, és mellékelni kell hozzájuk a 
megoldandó kérdéssel kapcsolatos háttér-
információkat. Az ügyvezető igazgató 
tájékoztatja az igazgatóságot a beérkezett 
megkeresésekről, valamint – megfelelő 
időben – a megkeresések nyomán megtett 
lépésekről. Ha az Ügynökség egy 
megkeresést elutasít, ilyen értelmű döntését 
megindokolja.

(1) Az Ügynökség céljai és feladatai által 
kijelölt körön belül a tanácsadásra és a 
segítségnyújtásra vonatkozó 
megkereséseket az ügyvezető igazgatóhoz 
kell intézni, és mellékelni kell hozzájuk a 
megoldandó kérdéssel kapcsolatos háttér-
információkat. Az ügyvezető igazgató 
tájékoztatja a végrehajtó testületet a 
beérkezett megkeresésekről, az általuk az 
Ügynökség erőforrásaira gyakorolt 
esetleges következményekről, valamint –
megfelelő időben – a megkeresések 
nyomán megtett lépésekről. Ha az 
Ügynökség egy megkeresést elutasít, ilyen 
értelmű döntését megindokolja.

Or. en

Indokolás

A végrehajtó testületre való hivatkozástól eltekintve a módosítás a tanácsi szöveget tükrözi. 

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alapján a következő 
szervek intézhetnek megkeresést az 
Ügynökséghez:

törölve

a) az Európai Parlament; 
b) a Tanács;
c) a Bizottság; 
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d) bármely tagállam bármely hatósága, 
köztük különösen a 2002/21/EK irányelv 
2. cikke szerinti nemzeti szabályozó 
hatóság.

Or. en

Indokolás
Egyszerűsítő törlés, mivel az Ügynökség által támogatott szervek a feladatokból következnek, 
és fölösleges ismétlés lenne újra megnevezni őket, valamint azt rögzíteni, hogy az Ügynökség 
nem köteles minden kérelmet teljesíteni. Az Ügynökség egyszerűen azzal indokolhatja egy 
kérés elutasítását, hogy az nem tartozik a hatáskörébe, és/vagy nem olyan szerv nyújtotta be, 
amely az Ügynökség feladatköre alapján beazonosítható lenne.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az igazgatóság az Ügynökség belső 
működési szabályzatában megállapítja az 
(1) és a (2) bekezdés alkalmazására, ezen 
belül különösen az Ügynökséghez intézett 
megkeresések benyújtására, fontossági 
sorrendjük megállapítására, a 
megkeresések nyomán megteendő 
lépésekre, valamint az igazgatóságnak a 
megkeresésekkel kapcsolatos 
tájékoztatására vonatkozó gyakorlati 
szabályokat.

(3) Az igazgatóság az Ügynökség belső 
működési szabályzatában megállapítja az 
(1) bekezdés alkalmazására, ezen belül
különösen az Ügynökséghez intézett 
megkeresések benyújtására, fontossági 
sorrendjük megállapítására, a 
megkeresések nyomán megteendő 
lépésekre, valamint az igazgatóságnak és a 
végrehajtó testületnek a megkeresésekkel 
kapcsolatos tájékoztatására vonatkozó 
gyakorlati szabályokat.

Or. en

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgató és a tagállamok 
által ideiglenesen kirendelt tisztviselők 
írásban kötelezettségvállalási nyilatkozatot 
tesznek, továbbá írásban nyilatkoznak 

(1) Az igazgatóság tagjai, az ügyvezető 
igazgató és a tagállamok által ideiglenesen 
kirendelt tisztviselők kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot tesznek, továbbá 
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arról, hogy nincs olyan közvetlen vagy 
közvetett érdekük, amelyről feltehető, 
hogy függetlenségüket befolyásolhatja. 

nyilatkoznak arról, hogy nincsenek olyan 
közvetlen vagy közvetett érdekeik, 
amelyekről feltehető, hogy 
függetlenségüket befolyásolhatják, illetve 
arról is, ha van olyan közvetlen vagy 
közvetett érdekeltségük, amelyről 
feltehető, hogy befolyásolhatja 
függetlenségüket, magát az említett 
közvetlen vagy közvetett érdekeltséget is 
megnevezve. A nyilatkozatnak pontosnak 
és részletesnek kell lennie, évente írásban 
kell megtenni, és valahányszor szükséges, 
frissíteni kell.

Or. en

Indokolás

A tanácsi változtatások elfogadása, kiegészítve azzal, hogy „pontosnak és részletesnek kell 
lennie”, valamint hogy szükség esetén frissíteni kell. 

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az eseti munkacsoportok munkájában 
részt vevő külső szakértők minden ülésen 
nyilatkoznak az egyes napirendi pontokkal 
kapcsolatos minden olyan érdekükről, 
amelyről feltehető, hogy függetlenségüket 
befolyásolhatja, és tartózkodnak a 
kérdéses napirendi pontok 
megvitatásában való részvételtől.

(2) Az igazgatóság és a végrehajtó testület 
tagjai, az eseti munkacsoportok 
munkájában részt vevő külső szakértők és 
az ügyvezető igazgató legkésőbb magán az
ülésen pontosan és részletesen 
nyilatkoznak az egyes napirendi pontokkal 
kapcsolatos minden olyan érdekükről, 
amelyről feltehető, hogy függetlenségüket 
befolyásolhatja.

Or. en

Indokolás

A tanácsi változtatások többségének elfogadása, kiegészítve a „pontosan és részletesen” 
kifejezésekkel. 
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Módosítás 106

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ülésen részt vevő tagok 
helyettesítésével, illetve a kérdéses 
napirendi pontok megvitatásában történő 
részvételtől való tartózkodásukkal 
kapcsolatos eljárást az igazgatóság az 
Ügynökség belső működési 
szabályzatában állapítja meg. A működési 
szabályzat rendelkezik az állítólagos 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos ügyek 
esetében a független, külső felülvizsgálat 
lehetőségéről.

Or. en

Indokolás

A tanácsi szöveg elfogadása, kiegészítve a lehetőséggel az állítólagos összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos ügyek esetében a független felülvizsgálatra. 

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség biztosítja, hogy a 
nyilvánosság és minden érdekelt –
különösen, a körülményeknek 
megfelelően, az Ügynökség munkájának 
eredményeiről – tárgyilagos, megbízható és 
könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon. 
Az Ügynökség köteles továbbá a 
nyilvánosság elé tárni az ügyvezető 
igazgató és a tagállamok által 
ideiglenesen kirendelt tisztviselők
érdekeltségi nyilatkozatait, valamint a 
szakértők által az eseti munkacsoportok 
üléseinek napirendi pontjaival összefüggő 
érdekeikről tett nyilatkozatokat is.

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

Indokolás

Az utolsó mondat Tanács által egyszerűsített változatának elfogadása. Emellett az 
„érdekeltségi” jelző törölve, hogy a rendelkezés a kötelezettségekkel kapcsolatos 
nyilatkozatokra is kiterjedjen. 

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 14. cikk sérelme nélkül az 
Ügynökség nem adhatja tovább harmadik 
személyeknek az általa feldolgozott és a 
hozzá beérkezett olyan információkat, 
amelyeknek kérték a bizalmas kezelését.

(1) A 14. cikk sérelme nélkül az 
Ügynökség nem adhatja tovább harmadik
felek részére az általa kezelt vagy hozzá 
beérkezett olyan nem minősített 
információkat, amelyek tekintetében 
indokolással ellátott kérelmet nyújtottak 
be teljes vagy részben bizalmas kezelés 
iránt. Ha az Ügynökség úgy találja, hogy 
az információ teljes egészében vagy 
részben kiadható, a nyilvánosságra 
hozatal előtt konzultál azzal a féllel, 
amelytől az információ származik.

Or. en

Indokolás

A nagyobb átláthatóság érdekében úgy eljárva, hogy a bizalmas kezelést kérő személytől a 
kérelem indokaira rákérdeznek, továbbá azért, hogy az Ügynökség a konzultációt követően 
nyilvánosságra hozhasson az EU-ban nem minősített információkat, ha úgy ítéli meg, hogy az 
információ) részben vagy egészében) nem bizalmas. 

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatóság lehetővé teheti, hogy az 
Ügynökség minősített adatokat is kezeljen.
Ebben az esetben az igazgatóság a 

(4) Annak érdekében, hogy az Ügynökség 
minősített adatokat is kezelhessen, az 
igazgatóság a Bizottsággal egyetértésben 
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Bizottság érintett szervezeti egységeivel
egyetértésben belső működési szabályzatot 
fogad el az eljárási szabályzatának 
módosításáról szóló, 2001. november 29-i 
2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági 
határozatban előírt biztonsági elvek 
alkalmazásáról. Ennek a belső működési 
szabályzatnak különösen a minősített 
információk cseréjére, feldolgozására és 
tárolására vonatkozóan kell 
rendelkezéseket tartalmaznia.

belső működési szabályzatot fogad el az 
eljárási szabályzatának módosításáról 
szóló, 2001. november 29-i 2001/844/EK, 
ESZAK, Euratom bizottsági határozatban 
előírt biztonsági elvek alkalmazásáról. 
Ennek a belső működési szabályzatnak 
különösen a minősített információk 
cseréjére, feldolgozására és tárolására 
vonatkozóan kell rendelkezéseket 
tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség kezelhesse az Unió által minősített 
információkat. A bizottsági szolgálatok Tanács általi törlése elfogadva.  

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség bevételeit az Európai 
Unió költségvetéséből származó 
hozzájárulás, a 29. cikk értelmében az 
Ügynökség munkájában részt vevő 
harmadik országok hozzájárulásai, 
valamint a tagállamok hozzájárulásai 
alkotják. 

(1) Az Ügynökség bevételeit az Európai 
Unió költségvetéséből származó 
hozzájárulás, a 29. cikk értelmében az 
Ügynökség munkájában részt vevő 
harmadik országok hozzájárulásai, 
valamint a tagállamok önkéntes, pénzbeli 
vagy természetbeni hozzájárulásai alkotják. 
Az önkéntes hozzájárulást nyújtó 
tagállamok e hozzájárulásért cserébe nem 
tarthatnak igényt semmilyen különös 
jogra vagy ellenszolgáltatásra.

Or. en

Indokolás

A „pénzbeli vagy természetbeni” kiegészítés például szakértők kirendelését jelenti a hazai 
hatóság terhére, számítógépes feldolgozási kapacitás rendelkezésre bocsátását, bérleti díjak 
kifizetését vagy más természetbeni hozzájárulást jelent. A szöveg többi részét a Tanács 
javasolta, és döntő hányada elfogadásra került. 
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Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az igazgatóság a tervezett bevételekre 
és kiadásokra vonatkozó kimutatást, 
melynek a létszámterv tervezetét is 
magában kell foglalnia, az ideiglenes 
munkaprogrammal együtt legkésőbb 
március 31-ig megküldi a Bizottságnak és 
azoknak az államoknak, amelyekkel az 
Európai Unió a 24. cikk értelmében 
megállapodást kötött.

(6) Az igazgatóság a tervezett bevételekre 
és kiadásokra vonatkozó kimutatást, 
melynek a létszámterv tervezetét is 
magában kell foglalnia, az ideiglenes 
munkaprogrammal együtt legkésőbb 
március 31-ig megküldi a Bizottságnak és 
azoknak az államoknak, amelyekkel az 
Európai Unió a 28. cikk értelmében 
megállapodást kötött.

Or. en

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ügyvezető igazgató minden 
pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-
jéig a végleges beszámolókat az 
igazgatóság véleményével együtt megküldi 
az Európai Parlament, a Tanács, a 
Bizottság és a Számvevőszék részére.

(7) Az ügyvezető igazgató minden 
pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-
jéig a végleges beszámolókat, beleértve az 
adott pénzügyi évre vonatkozó 
költségvetési és pénzügyi irányításról 
szóló jelentést és a Számvevőszék 
észrevételeit az igazgatóság véleményével 
együtt megküldi az Európai Parlament, a 
Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék 
részére.

Or. en
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Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogállás Jogállás és székhely

Or. en

Módosítás 114

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Ügynökség székhelye Brüsszel.

Or. en

Indokolás

Az európai bankfelügyeleti hatóságról szóló 1093/2010-es együttdöntéssel hozott rendelet 7. 
cikke alapján. Az Ügynökségnek, amely hivatalosan a 2004. évi rendelettel létrehozott ENISA 
utódja, az egész Unió érdekében ott kell székhellyel rendelkeznie, ahol a leghatékonyabban és 
legeredményesebben tud működni. Tekintettel feladatkörére és arra, hogy gyakran kell 
személyesen kapcsolatokat felvenni, a helyszínnek Brüsszelnek kell lennie.   

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Ügynökség személyi állományára, 
az ügyvezető igazgatót is beleértve, az 
Európai Unió tisztviselőire és egyéb 
alkalmazottaira irányadó szabályokat és 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(1) Az Ügynökség személyi állományára, 
az ügyvezető igazgatót is beleértve, az 
Unió tisztviselőire és egyéb 
alkalmazottaira irányadó szabályokat és 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

A tanácsi változtatás elfogadása

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyénekre vonatkozó adatok 
feldolgozása vonatkozásában az 
Ügynökségre a 45/2001/EK rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyénekre vonatkozó adatok 
feldolgozásakor – különösen akkor, 
amikor erre a feladatainak teljesítése 
során kerül sor – az Ügynökség 
tiszteletben tartja a személyes adatok 
védelmére vonatkozó elveket és rá a 
45/2001/EK rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A Tanács változtatásainak elfogadása, bizonyos, az angol nyelvtanra vonatkozó javításokkal. 

Módosítás 117

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Ügynökség kapcsolatot tarthat és 
együttműködhet más harmadik 
országokkal, és lehetővé teheti számukra, 
hogy adott esetben munkájának megfelelő 
részeiben részt vegyenek.

Or. en

Indokolás

Hogy tükröződjön a nemzetközi párbeszéd, az együttműködés és a közös globális megközelítés 
támogatásával kapcsolatos feladat.
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Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 34. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva három éven 
belül valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével, az 
igazgatósággal egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelést hajt 
végre. Az értékelés keretében a 2. cikkben 
előírt célok teljesítése szempontjából 
elemzi az Ügynökség munkájának hatásait 
és eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. A Bizottság ezt az 
értékelést különösen annak megállapítása 
érdekében végzi, hogy az ügynökségi 
forma továbbra is eredményes eszköznek 
tekinthető-e, valamint hogy az Ügynökség 
megbízatási idejét a 34. cikkben 
meghatározotthoz képest indokolt-e 
meghosszabbítani. 

(1) A Bizottság a 33. cikkben megállapított 
létrehozási naptól számítva öt éven belül 
valamennyi releváns érdekelt 
álláspontjának figyelembevételével felkér 
egy független harmadik felet, hogy az a 
végrehajtó testülettel egyeztetett 
feladatmeghatározás alapján értékelje az 
Ügynökség munkáját. Az értékelés 
keretében a 2. cikkben előírt célok 
teljesítése szempontjából elemzi az 
Ügynökség munkájának hatásait és 
eredményességét, továbbá értékeli az 
Ügynökség munkavégzési módszereinek 
hatékonyságát. Az értékelésre annak 
megállapítása érdekében kerül sor, hogy az 
ügynökségi forma továbbra is eredményes 
eszköznek tekinthető-e, és hogy az 
Ügynökség költségvetési tervezése 
továbbra is megfelelő-e a következő évekre 
nézve, valamint hogy az Ügynökség 
megbízatási idejét a 33. cikkben 
meghatározotthoz képest indokolt-e 
meghosszabbítani. 

Or. en

Indokolás

A végrehajtó testületre való hivatkozástól eltekintve a módosítás az elfogadott tanácsi 
változtatásokat tükrözi. Az ENISA-tanulmány is támogatja a független harmadik fél által 
végzett értékelést. 

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelés kézhezvételét követően az (3) Az értékelés kézhezvételét követően az 
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igazgatóság ajánlásokat fogalmaz meg a 
Bizottság számára e rendelet szükségesnek 
ítélt módosításáról, valamint az 
Ügynökségen vagy annak munkavégzési 
módszerein végrehajtandó változtatásokról. 
Az igazgatóság és az ügyvezető igazgató 
az értékelés eredményeit az Ügynökség 
tevékenységének többéves tervezése 
keretében figyelembe veszi.

igazgatóság ajánlásokat fogalmaz meg a 
Bizottság számára e rendelet szükségesnek 
ítélt módosításáról, valamint az 
Ügynökségen, annak költségvetésén vagy 
a munkavégzési módszerein végrehajtandó 
változtatásokról. Az igazgatóság és az 
ügyvezető igazgató az értékelés 
eredményeit az Ügynökség 
tevékenységének többéves tervezése 
keretében figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

A tanácsi szövegtervezet elfogadása  

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A székhely szerinti tagállam 
együttműködése

A székhely szerinti tagállam 
együttműködése és a székhelyről szóló 
megállapodás

Or. en

Módosítás 121

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökségnek a befogadó 
tagállamban történő elhelyezésére és az 
ezen tagállam által nyújtandó 
szolgáltatásokra vonatkozó szükséges 
szabályokat, valamint az Ügynökség 
ügyvezető igazgatójára, az igazgatóság 
tagjaira, az Ügynökség személyzetére és 
családtagjaikra az Ügynökség székhelyét 
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befogadó tagállamban alkalmazandó 
konkrét szabályokat az Ügynökség és a 
befogadó tagállam közötti székhely-
megállapodásban kell meghatározni, 
amely az igazgatóság jóváhagyását 
követően köthető meg.

Or. en

Indokolás

Vesd össze az Intézményközi Munkacsoporttal és az európai bankfelügyeleti hatóságról szóló 
1093/2010-es együttdöntéssel hozott rendelet 74. cikkével. 

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség befogadó tagállama a 
lehető legjobb körülményeket biztosítja az 
Ügynökség megfelelő működéséhez, 
ideértve a többnyelvű, európai szemléletű 
iskoláztatás lehetőségét és a megfelelő 
közlekedési kapcsolatokat is.

Or. en

Indokolás

Lásd az 30. cikk (1a) (új) bekezdéséhez tartozó indokolást.  

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség […]-ával/-ével, öt évre jön 
létre.

Az Ügynökség 2013. szeptember 13-ával, 
hét évre jön létre.”

(Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy az időtartam igazodjon a többéves pénzügyi kerethez, vö: az ENISA-
tanulmány 5. ajánlása és további ajánlások. 
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INDOKOLÁS

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség, 
ENISA) 2004 márciusában ötéves időtartamra hozták létre, amelyet 2008-ban 2012. 
márciusig meghosszabbítottak. 2010. szeptemberben a Bizottság két javaslattal állt elő: az 
első az Ügynökség működésének 18 hónappal, 2013. szeptemberig történő 
meghosszabbítására, a második - jelentősebb - javaslat az Ügynökség korszerűsítésére és 
ésszerűsítésére irányul. A Parlament egyhangú támogatásával döntés született arról, hogy 
először jóvá kell hagyni az Ügynökség megbízatásának megújítását, hogy az Ügynökség 
közvetlen jövője biztosítva legyen, és a Parlamentnek több ideje maradjon alapos vitát és 
elemzést indítani az Ügynökség hosszabb távú jövőjét illetően.

A Bizottság második javaslatát vizsgálva, az Ügynökség szerepének/feladatainak naprakésszé 
tételéhez először azt kellett megvizsgálnunk, hogy továbbra is szükség van-e az Ügynökségre. 
Viszonylagosan rövid élettartama alatt az Ügynökség sokat tett a hálózat- és 
információbiztonságért, de az előadó számára világos, hogy ha az Ügynökség a mostani 
formájában működne tovább, az nem lenne életképes megoldás az informatikai világ 
állandóan változó új kihívásaira. Minden érvelést figyelembe véve egyértelmű, hogy az 
Ügynökség uniós szinten bizonyos szükségleteknek megfelel, mert az érdekelt felek 
koordinálását hatékonyabban és eredményesebben tudja végezni, mint ami a tagállamok 
közötti együttműködéssel elérhető.

Az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága (ITRE Bizottság) úgy 
határozott, hogy meghallgatást tart, és az Ügynökség jelenlegi működésének különböző 
vonatkozásairól napra kész, független tanulmány elkészítésére szólított fel, többek között 
arról, hogyan tud az Ügynökség hatékonyan hozzájárulni az uniós és nemzetközi hálózat- és 
információbiztonsághoz. A tanulmányról szóló feljegyzés arra szólít fel, hogy az Ügynökség 
hatékony működéséhez vezető minden gyakorlati megoldást figyelembe kell venni, többek 
között a személyzeti és a költségvetési kérdéseket. A parlamenti feljegyzésben részletesen 
feldolgozták a tanulmányt, és tizenkét ajánlást fűztek hozzá arról, hogyan lehetne javítani az 
Ügynökség működésén. Az ajánlások között szerepelt olyan, mely az Ügynökség hosszabb 
távú működését biztosítaná, csökkentené a félreérthetőséget az Ügynökség rendelet szerinti 
szerepére és céljaira vonatkozóan, valamint feladatai ellátására nagyobb költségvetést javasol.

Ezen felül a Számítástechnikai katasztrófaelhárító csoportokra (CERT) vonatkozóan további 
szerepeket kell kapnia az Ügynökségnek, biztosítva, hogy valamennyi tagállam és az uniós 
CERT-ek kellően fejlett képességekkel rendelkezzenek, és a legfejlettebb csoportoknak 
feleljenek meg. Továbbá az Ügynökségnek munkakapcsolatokat kell fenntartania a nemzeti 
adatvédelem és a magánélet védelme területén működő hatóságokkal, hogy a 
számítástechnikai bűnözés hálózat- és információbiztonsági vonatkozásaira kellő 
erőfeszítések irányuljanak, és koordináló szerepet is kell vállalnia, hogy olyan területeken, 
ahol nincs más uniós szintű felelős szerv, és amelyek az Ügynökség hatáskörébe tartoznak, 
pótolni tudja a hiányt.  

Egy közelmúltbeli példa, amely a hálózatbiztonságot, illetve a magánélet védelmét és az 
adatvédelmet is érintette, a wifivel kapcsolatos adatok több tagállamban azonos módszerekkel 
történő gyűjtése.  Az adatvédelemre vonatkozó harmonizált uniós jog ellenére nem volt olyan 
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uniós szintű szerv, amely elősegítette volna a közös vizsgálat és válaszlépés koordinálását, és 
ez igen eltérő nemzeti megközelítésekhez vezetett és így a polgárok különböző szintű 
védelméhez, továbbá az érintett szereplők esetében szükségtelen bizonytalansághoz és 
komplikációkhoz. 

A legutóbbi események is rámutattak, hogy a hálózat- és információbiztonság gyakran 
globálisabb dimenziót tesz szükségessé, az Ügynökség számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 
párbeszédet és együttműködést kezdhessen harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel a lehetséges veszélyekkel szembeni átfogóbb megközelítés kidolgozása 
érdekében. 

Emellett a hírközlési keretszabályozás 2009-es módosításai bevezettek egy platformot, amely 
minden internetfelhasználó számára standardizált közérdekű tájékoztatást nyújt.  Mivel a 
közkincsnek tekinthető hálózatbiztonság egészében és végső soron nagyrészt az egyéni 
felhasználók tevékenységeitől függ és attól, hogyan védik eszközeiket a fenyegetésekkel 
szemben, továbbá tekintettel az egyéni felhasználókat magukat is fenyegető veszélyekre, ki 
kell használni a lehetőséget a platform azonnali beindítására. Az Ügynökség jó helyzetben 
van, hogy segítse a tagállamokat azon szükséges információk kidolgozásában, amelyeket 
aztán el lehet juttatni az egyéni felhasználókhoz.  

A tanulmányon kívül számos más forrás is hangsúlyozta az Ügynökség megfelelő szerepét 
körülvevő bizonytalanságot. Úgy tűnik, a tagállamok különféle véleményeket alakítottak ki 
arról, hogy mi is az Ügynökség feladata alapító okirata szerint, és ezek az eltérések az 
Ügynökség munkáját komplikálják. Fontos, hogy az Ügynökség hatásköre, feladatai és céljai 
egyértelműbbek legyenek, hogy jobban kihasználhassuk értékes forrásait. Miközben 
igyekszünk a kétértelműségeket csökkenteni és az Ügynökség szerepét világosan 
meghatározni, fontos, hogy ezzel ne tegyük túl merevvé a rendeletet. 

Olyan gyorsan változik a hálózat- és információbiztonsági terület, hogy ami most megfelelő, 
lehet, hogy a közeljövőben már nem lesz az, ezért az Ügynökségnek olyan rugalmas irányítási 
struktúrát kell biztosítani, amely lehetővé tesz, hogy alkalmazkodjon e környezethez.  E 
gyorsan változó környezet befolyásolja az Ügynökség működése időtartamának 
meghatározását is. Többnyire azt javasolták, hogy az Ügynökségnek határozatlan ideig 
kellene működnie a hosszú távú tervezést szolgáló nagyobb biztonság és hatékonyság 
érdekében. Míg ezek józan érvek, a tapasztalat azt mutatja, hogy az Ügynökségről szóló első 
rendeletet igen korán újra kellett gondolni, hogy lépést tartson a fejleményekkel.  Ha az 
Ügynökség megbízatása határozott időre szól, az annyit jelent, hogy rendszeresen felül kell 
vizsgálni, hogy továbbra is megfelel-e céljainak, és szükség szerint frissíteni kell e célokat, 
vagy be kell zárni az Ügynökséget, ha már nem szolgálja a kitűzött célt.

Végül vitatott kérdés volt az, hogy az Ügynökség székhelye a görögországi Kréta szigetén, 
Heraklionban legyen-e. Noha a technológia fejlődésének következtében már sokkal könnyebb 
távoli helyszíneken dolgozni, a szemtől szembeni kapcsolatfelvételt semmi nem helyettesíti. 
Sokan hangsúlyozták, hogy fontos az ebbe a világba vetett bizalom, és el lehet mondani, hogy 
a hálózatbiztonság jobb védelme érdekében szükséges a hálózat személyes használata. 
Különösen riasztóak az Ügynökség személyzetének utazásaival kapcsolatos statisztikák; mind 
az útiköltségek, mind az utazásra fordított idő tekintetében. Az Ügynökség utazási 
statisztikáinak áttekintése önmagában azt sugallja, hogy Brüsszel minden más helyszínnél 
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sokkal megfelelőbb lenne. A brüsszeli székhely számos szempontból javítaná az Ügynökség 
képességeit, többek között az uniós intézményektől érkező rendkívül sürgős megkeresések 
megválaszolása, a legfontosabb kapcsolatok hálózatainak karbantartása, a kulcsfontosságú 
eseményeken való részvétel és annak biztosítása szempontjából, hogy a jelenleginél nagyobb 
legyen az Ügynökség ismertsége. 

E rendelet, amely az eredetileg a 2004-es rendelettel felállított ügynökség hivatalosan helyébe 
lépő Ügynökségről rendelkezik, jó lehetőséget nyújt a székhely újragondolására. Továbbá a 
Parlamentnek társjogalkotóként azt a feladatkörét is egyértelműen gyakorolnia kell, amely 
szerint beleszólása van az olyan szervek székhelyének kiválasztásába, amelyek létrehozatalát 
jóváhagyja, és nem engedheti, hogy a kérdés kizárólag a tagállamok közötti egyezkedések 
alapján dőljön el, nyilvános vita nélkül. Az előadó ezért azt javasolja, hogy az Ügynökség 
székhelye Brüsszelben legyen.


