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Módosítás 157
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális korban a mindennapos 
társadalmi tevékenységek során 
alkalmazott összetett rendszereket 
információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) támogatják. E 
technológiák biztosítják a gazdaság 
folyamatos működését a kulcsfontosságú 
ágazatokban, beleértve a pénzügyi 
szolgáltatásokat is, emellett javítják az 
egységes piac működését is. Minél 
nagyobb méreteket ölt a digitalizáció és az 
összekapcsoltság, annál nagyobbak az 
IKT-kockázatok is, ami a társadalom 
egészét, azon belül pedig különösen a 
pénzügyi rendszert kiszolgáltatottabbá teszi 
a kiberfenyegetésekkel és az IKT-
zavarokkal szemben. Az IKT-rendszerek 
általános alkalmazása, valamint a nagy 
fokú digitalizáció és összekapcsoltság 
napjainkban az uniós pénzügyi szervezetek 
valamennyi tevékenységének alapvető 
jellemzői, a digitális reziliencia egyelőre 
mégsem épült be kellő mértékben e 
szervezetek működési kereteibe.

(1) A digitális korban a mindennapos 
társadalmi tevékenységek során 
alkalmazott összetett rendszereket 
információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) támogatják. E 
technológiák biztosítják a gazdaság 
folyamatos működését a kulcsfontosságú 
ágazatokban, beleértve a pénzügyi 
szolgáltatásokat is, emellett javítják az 
egységes piac működését is. Minél 
nagyobb méreteket ölt a digitalizáció és az 
összekapcsoltság, annál nagyobbak az 
IKT-kockázatok is, ami a társadalom 
egészét, azon belül pedig különösen a 
pénzügyi rendszert kiszolgáltatottabbá teszi 
a kiberfenyegetésekkel és az IKT-
zavarokkal szemben. Az IKT-rendszerek 
általános alkalmazása, valamint a nagy 
fokú digitalizáció és összekapcsoltság 
napjainkban az uniós pénzügyi szervezetek 
valamennyi tevékenységének alapvető 
jellemzői, a digitális reziliencia még 
mindig arra vár, hogy kellő mértékben 
beépítsék e szervezetek működési 
kereteibe.

Or. en

Módosítás 158
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IKT használata az elmúlt (2) Az IKT használata az elmúlt 



PE693.603v01-00 4/322 AM\1232471HU.docx

HU

évtizedekben egyre meghatározóbb 
szerephez jutott a pénzügyi 
szolgáltatásokban, ma már pedig alapvető 
fontossággal bír minden pénzügyi 
szervezet jellemző mindennapos 
funkcióinak működésében. A digitalizáció 
kiterjed például a fizetésekre, ahol a 
készpénz- és papíralapú módszereket mind 
inkább a digitális megoldások alkalmazása 
váltja fel, emellett az értékpapírok 
elszámolására és kiegyenlítésére, az 
elektronikus és algoritmikus kereskedésre, 
a hitelnyújtási és finanszírozási 
műveletekre, a személyközi 
finanszírozásra, a hitelminősítésekre, a 
biztosítási kockázatvállalásra, a 
követeléskezelésre, valamint a 
háttértevékenységekre. Amellett, hogy a 
pénzügyi szolgáltatások az ágazat 
egészében nagyrészt digitálissá váltak, a 
digitalizáció fokozottabb 
összekapcsoltságot és kölcsönös függést is 
eredményezett mind a pénzügyi ágazaton 
belül, mind pedig a harmadik felektől 
igénybe vett infrastruktúrák és 
szolgáltatások terén.

évtizedekben egyre meghatározóbb 
szerephez jutott a pénzügyi 
szolgáltatásokban, ma már pedig alapvető 
fontossággal bír minden pénzügyi 
szervezet jellemző mindennapos 
funkcióinak működésében. A digitalizáció 
kiterjed például a fizetésekre, ahol a 
készpénz- és papíralapú módszereket mind 
inkább a digitális megoldások alkalmazása 
váltja fel, emellett az értékpapírok 
elszámolására és kiegyenlítésére, az 
elektronikus és algoritmikus kereskedésre, 
a hitelnyújtási és finanszírozási 
műveletekre, a személyközi 
finanszírozásra, a hitelminősítésekre, a 
követeléskezelésre, valamint a 
háttértevékenységekre. Az IKT-
technológia használata a biztosítási 
ágazatot is átalakította, a biztosítási 
technológiával működő digitális 
biztosításközvetítők megjelenésétől kezdve 
a digitális biztosítási kockázatvállalásig és 
szerződésforgalmazásig. Amellett, hogy a 
pénzügyi szolgáltatások az ágazat 
egészében nagyrészt digitálissá váltak, a 
digitalizáció fokozottabb 
összekapcsoltságot és kölcsönös függést is 
eredményezett mind a pénzügyi ágazaton 
belül, mind pedig a harmadik felektől 
igénybe vett infrastruktúrák és 
szolgáltatások terén.

Or. en

Módosítás 159
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elmúlt években az IKT-
kockázatok felkeltették a nemzeti, európai 
és nemzetközi szakpolitikai döntéshozó, 
szabályozó és standardalkotó szervezetek 
figyelmét, amelyek a reziliencia 

(4) Az elmúlt években az IKT-
kockázatok felkeltették a nemzeti, európai 
és nemzetközi szakpolitikai döntéshozó, 
szabályozó és standardalkotó szervezetek 
figyelmét, amelyek a reziliencia 
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erősítésére, standardok alkotására, a 
szabályozói és felügyeleti munka 
összehangolására törekszenek. Nemzetközi 
szinten a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, 
a Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság, 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a Pénzügyi 
Stabilitási Intézet, valamint a G7- és a 
G20-csoport célja, hogy a különböző 
joghatósági területek illetékes hatóságai és 
piaci szereplői a pénzügyi rendszereik 
rezilienciáját támogató eszközökhöz 
jussanak.

erősítésére, standardok alkotására, a 
szabályozói és felügyeleti munka 
összehangolására törekszenek. Nemzetközi 
szinten a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, 
a Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság, 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a Pénzügyi 
Stabilitási Intézet, valamint a G7- és a 
G20-csoport célja, hogy a különböző 
joghatósági területek illetékes hatóságai és 
piaci szereplői a pénzügyi rendszereik 
rezilienciáját támogató eszközökhöz 
jussanak. Következésképpen meg kell 
vizsgálni a kiberkockázatot egy olyan, 
nagymértékben összekapcsolt globális 
pénzügyi rendszer összefüggésében, 
amelyben a nemzetközi szabályozás 
következetességének és az illetékes 
hatóságok közötti globális 
együttműködésnek prioritást kell élveznie.

Or. en

Módosítás 160
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az uniós pénzügyi ágazatot 
harmonizált, egységes szabálykönyv 
szabályozza a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének irányításával. 
Mindazonáltal a digitális működési 
rezilienciára és az IKT-biztonságra 
vonatkozó rendelkezések egyelőre nem 
teljesen, vagy nem következetesen 
harmonizáltak annak ellenére, hogy a 
digitális korban a digitális működési 
reziliencia létfontosságú a pénzügyi 
stabilitáshoz és a piac integritásához, és 
legalább olyan fontos, mint például a 
prudenciális vagy a piaci magatartásra 
vonatkozó általános előírások. Az egységes 
szabálykönyvet és a felügyeleti rendszert 
ezért e komponensre is kiterjedően 

(8) Az uniós pénzügyi ágazatot 
harmonizált, egységes szabálykönyv 
szabályozza a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének irányításával. 
Mindazonáltal a digitális működési 
rezilienciára és az IKT-biztonságra 
vonatkozó rendelkezések egyelőre nem 
teljesen, vagy nem következetesen 
harmonizáltak annak ellenére, hogy a 
digitális korban a digitális működési 
reziliencia létfontosságú a pénzügyi 
stabilitáshoz és a piac integritásához, és 
legalább olyan fontos, mint például a 
prudenciális vagy a piaci magatartásra 
vonatkozó általános előírások. Az egységes 
szabálykönyvet és a felügyeleti rendszert 
ezért e komponensre is kiterjedően 
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szükséges fejleszteni, a pénzügyi stabilitás 
és a piaci integritás nyomon követéséért és 
védelméért felelős pénzügyi felügyeletek 
szélesebb körű felhatalmazásával.

szükséges fejleszteni a pénzügyi 
felügyeletek azzal kapcsolatos 
felhatalmazásának megerősítésével, hogy 
a pénzügyi ágazatban kezeljék a 
kiberkockázatokat és elősegítsék a belső 
piac integritását, hatékonyságát és 
megfelelő működését.

Or. en

Módosítás 161
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az IKT-kockázatokkal kapcsolatos 
jogalkotási eltérések, valamint a 
heterogén tagállami szabályozási és 
felügyeleti megközelítések akadályozzák a 
pénzügyi szolgáltatások egységes piacát, 
megnehezítve a határokon átnyúló 
tevékenységet végző pénzügyi szervezetek 
számára a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
zavartalan gyakorlását. Ugyancsak 
torzulhat a verseny a több tagállamban is 
tevékenységet folytató, azonos típusú 
pénzügyi szervezetek között. Különösen 
azokon a területeken, ahol az uniós 
harmonizáció csak nagyon korlátozottan 
(például a digitális működési reziliencia 
tesztelése tekintetében) vagy egyáltalán 
nem valósult meg (például a harmadik 
féltől eredő IKT-kockázat tekintetében), a 
nemzeti szintű fejlesztési elképzelésekből 
adódó eltérések további akadályokat 
képezhetnek az egységes piac 
működésében, ami a piaci szereplők és a 
pénzügyi stabilitás szempontjából 
egyaránt káros.

(9) Az IKT-kockázatokkal kapcsolatos 
tagállami szabályozási és felügyeleti 
megközelítések közötti összhang és 
átjárhatóság hiánya akadályozza a 
határokon átnyúló kiberrezilienciát, 
megnehezítve a határokon átnyúló 
tevékenységet végző pénzügyi szervezetek 
számára a szolgáltatásnyújtást. Ugyancsak 
torzulhat a verseny a több tagállamban is 
tevékenységet folytató, azonos típusú 
pénzügyi szervezetek között.

Or. en
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Módosítás 162
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A megfelelő hálózati és 
információs rendszerek 
infrastruktúrájának létrehozása és 
fenntartása szintén alapvető előfeltétele a 
kockázati adatok hatékony összesítésének 
és a kockázatbejelentési gyakorlatoknak, 
amelyek viszont elengedhetetlenek a 
hitelintézetek megbízható és fenntartható 
kockázatkezeléséhez és döntéshozatali 
folyamataihoz. A Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság az irányítás és az informatikai 
infrastruktúra két átfogó elve alapján 
2013-ban közzétette a kockázati adatok 
hatékony összesítésére és a 
kockázatbejelentésre vonatkozó elveket (a 
továbbiakban: „BCBS 239”), amelyeket 
2016 elejéig kellett végrehajtani. A 2020. 
áprilisi bázeli eredményjelentés és az 
EKB-nak a kockázati adatok hatékony 
összesítéséről és a kockázati jelentésekről 
szóló, 2018. májusi tematikus jelentése 
szerint a globálisan rendszerszinten 
jelentős bankok által a végrehajtás terén 
elért előrehaladás nem kielégítő és 
aggodalomra ad okot. A nemzetközi 
standardoknak való megfelelés és a velük 
való összhang megkönnyítése érdekében a 
Bizottságnak – az EKB-val szoros 
együttműködésben, valamint az EBH-val 
és az ERKT-val folytatott konzultációt 
követően – jelentést kell készítenie annak 
értékelése céljából, hogy a BCBS 239 elvei 
hogyan működnek a DORA-rendelet 
rendelkezéseivel, és adott esetben hogyan 
építsék be ezeket az elveket az uniós jogba.

Or. en
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Módosítás 163
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mostani művelet, amely egyesíti és 
aktualizálja az IKT-kockázatra vonatkozó 
szabályokat, első ízben foglalná 
következetes módon egyetlen jogalkotási 
aktusba a pénzügyi szolgáltatásokban rejlő 
digitális kockázatokra vonatkozó 
valamennyi rendelkezést. Rendeltetése 
szerint tehát ez a kezdeményezés pótolja az 
egyes jogi aktusok hiányosságait, illetve 
orvosolja következetlenségeiket többek 
között az alkalmazott terminológia 
kapcsán, emellett az IKT-kockázatkezelési 
képességekre, a bejelentésre, a tesztelésre 
és a harmadik féltől eredő kockázatok 
nyomon követésére vonatkozó célzott 
szabályok formájában kifejezetten említi az 
IKT-kockázatot.

A mostani művelet, amely egyesíti és 
aktualizálja az IKT-kockázatra vonatkozó 
szabályokat, első ízben foglalná 
következetes módon egyetlen jogalkotási 
aktusba a pénzügyi szolgáltatásokban rejlő 
digitális kockázatokra vonatkozó 
valamennyi rendelkezést. Rendeltetése 
szerint tehát ez a kezdeményezés pótolja az 
egyes jogi aktusok hiányosságait, illetve 
orvosolja következetlenségeiket többek 
között az alkalmazott terminológia 
kapcsán, emellett az IKT-kockázatkezelési 
képességekre, a bejelentésre, a tesztelésre 
és a harmadik féltől eredő kockázatok 
nyomon követésére vonatkozó célzott 
szabályok formájában kifejezetten említi az 
IKT-kockázatot. E kezdeményezés egyúttal 
fel kívánja hívni a figyelmet az IKT-
kockázatokra, továbbá elismeri, hogy az 
IKT-vonatkozású biztonsági események és 
a működési reziliencia hiánya 
veszélyeztethetik a pénzügyi szervezetek 
pénzügyi stabilitását.

Or. en

Módosítás 164
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A pénzügyi szervezeteknek az IKT-
kockázat kezelésekor ugyanezt a 
megközelítést és ugyanazokat az elvalapú 
szabályokat kell alkalmazniuk. A 

(13) A pénzügyi szervezeteknek 
méretüknek, jellegüknek, 
összetettségüknek és kockázati 
profiljuknak megfelelően az IKT-kockázat 
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következetesség hozzájárul a pénzügyi 
rendszerrel szembeni bizalom erősítéséhez 
és a rendszer stabilitásának megőrzéséhez, 
különösen az IKT-rendszerek, -platformok 
és -infrastruktúrák túlzott igénybevétele 
esetén, amely fokozott digitális kockázattal 
jár.

kezelésekor ugyanezt a megközelítést és 
ugyanazokat az elvalapú szabályokat kell 
alkalmazniuk. A következetesség 
hozzájárul a pénzügyi rendszerrel 
szembeni bizalom erősítéséhez és a 
rendszer stabilitásának megőrzéséhez, 
különösen az IKT-rendszerek, -platformok 
és -infrastruktúrák túlzott igénybevétele 
esetén, amely fokozott digitális kockázattal 
jár.

Or. en

Módosítás 165
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A pénzügyi szervezeteknek az IKT-
kockázat kezelésekor ugyanezt a 
megközelítést és ugyanazokat az elvalapú 
szabályokat kell alkalmazniuk. A 
következetesség hozzájárul a pénzügyi 
rendszerrel szembeni bizalom erősítéséhez 
és a rendszer stabilitásának megőrzéséhez, 
különösen az IKT-rendszerek, -platformok 
és -infrastruktúrák túlzott igénybevétele 
esetén, amely fokozott digitális kockázattal 
jár.

(13) A pénzügyi szervezeteknek az IKT-
kockázat kezelésekor ugyanezt a 
megközelítést és ugyanazokat az elvalapú 
szabályokat kell alkalmazniuk. A 
következetesség hozzájárul a pénzügyi 
rendszerrel szembeni bizalom erősítéséhez 
és a rendszer stabilitásának megőrzéséhez, 
különösen az IKT-rendszerekre, -
platformokra és -infrastruktúrákra való 
nagyfokú támaszkodás esetén, amely 
fokozott digitális kockázattal jár.

Or. en

Módosítás 166
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Rendelet útján csökkenthető a törölve
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szabályozás összetettsége, elősegíthető a 
felügyeleti konvergencia és növelhető a 
jogbiztonság, emellett az hozzájárul a 
megfelelési költségek csökkentéséhez – 
különösen a határokon átnyúló 
tevékenységet végző pénzügyi szervezetek 
esetében –, és a versenytorzulások 
mérsékléséhez. Az előzőek alapján a 
pénzügyi szervezetek digitális működési 
rezilienciájára vonatkozó közös keret 
létrehozása céljából a leginkább megfelelő 
eszköznek a rendelet tekinthető, amellyel 
garantálható, hogy az uniós pénzügyi 
ágazatok egységesen és koherensen 
alkalmazzák az IKT-kockázatkezelés 
valamennyi összetevőjét.

Or. en

Módosítás 167
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Ez a megközelítés azonban 
semmiképpen sem jelentheti azt, hogy e 
rendelet a végrehajtása során akadályozni 
hivatott az azzal kapcsolatos innovációt és 
rugalmasságot, hogy miként kezelik a 
pénzügyi szervezetek a rezilienciával 
kapcsolatos kérdéseket, miközben 
megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek. 
A felügyeleti hatóságokkal – amelyeknek 
el kell ismerniük a rugalmasság előnyeit – 
folytatott párbeszéd révén maradéktalanul 
lehetőség nyílik az alkalmazkodásra és az 
innovációra, miközben teljes mértékben 
fenntartják a reziliencia magas szintjét.

Or. en

Módosítás 168
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Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez a rendelet a digitális reziliencia 
összetevői kapcsán fokozza a harmonizáció 
mértékét azáltal, hogy az IKT-kockázatok 
kezelése és az IKT-vonatkozású biztonsági 
események bejelentése tekintetében a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós jogszabályokban 
foglaltakhoz képest szigorúbb 
kötelezettségeket vezet be, ami az (EU) 
2016/1148 irányelvben foglalt 
követelményekhez képest is nagyobb fokú 
harmonizációt jelent. Következésképpen ez 
a rendelet az (EU) 2016/1148 irányelvhez 
kapcsolódó különös szabályt alkot.

(16) Ez a rendelet a digitális reziliencia 
összetevői kapcsán fokozza a harmonizáció 
mértékét azáltal, hogy az IKT-kockázatok 
kezelése és az IKT-vonatkozású biztonsági 
események bejelentése tekintetében a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós jogszabályokban 
foglaltakhoz képest szigorúbb 
kötelezettségeket vezet be, ami az (EU) 
2016/1148 irányelvben foglalt 
követelményekhez képest is nagyobb fokú 
harmonizációt jelent. Következésképpen a 
pénzügyi ágazat tekintetében ez a rendelet 
az (EU) 2016/1148 irányelvhez kapcsolódó 
különös szabályt alkot.

Or. en

Módosítás 169
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez a rendelet a digitális reziliencia 
összetevői kapcsán fokozza a harmonizáció 
mértékét azáltal, hogy az IKT-kockázatok 
kezelése és az IKT-vonatkozású biztonsági 
események bejelentése tekintetében a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós jogszabályokban 
foglaltakhoz képest szigorúbb 
kötelezettségeket vezet be, ami az (EU) 
2016/1148 irányelvben foglalt 
követelményekhez képest is nagyobb fokú 
harmonizációt jelent. Következésképpen ez 
a rendelet az (EU) 2016/1148 irányelvhez 

(16) Ez a rendelet a digitális reziliencia 
összetevői kapcsán fokozza a harmonizáció 
mértékét azáltal, hogy az IKT-kockázatok 
kezelése és az IKT-vonatkozású biztonsági 
események bejelentése tekintetében a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
jelenlegi uniós jogszabályokban 
foglaltakhoz képest szigorúbb 
kötelezettségeket vezet be, ami az (EU) 
2016/1148 irányelvben foglalt 
követelményekhez képest is nagyobb fokú 
harmonizációt jelent. Következésképpen a 
pénzügyi szervezetek tekintetében ez a 
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kapcsolódó különös szabályt alkot. rendelet az (EU) 2016/1148 irányelvhez 
kapcsolódó különös szabályt alkot.

Or. en

Módosítás 170
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EFH-knak, illetve az illetékes nemzeti 
hatóságoknak részvételi lehetőséget kell 
kapniuk a szakpolitikai jellegű stratégiai 
egyeztetésekben, illetve a Kiberbiztonsági 
Együttműködési Csoport technikai 
tevékenységében, emellett információkat 
kell cserélniük és együtt kell működniük az 
(EU) 2016/1148 irányelv szerint kijelölt 
egyedüli kapcsolattartó pontokkal. Az e 
rendelet szerinti illetékes hatóságoknak 
ezenkívül egyeztetniük kell és együtt kell 
működniük a tagállamok számítógép-
biztonsági eseményekre reagáló 
csoportjaival, amelyek kijelölése az (EU) 
2016/1148 irányelv 9. cikkével 
összhangban történik.

Az EFH-knak, illetve az illetékes nemzeti 
hatóságoknak részvételi lehetőséget kell 
kapniuk a szakpolitikai jellegű stratégiai 
egyeztetésekben, illetve a Kiberbiztonsági 
Együttműködési Csoport technikai 
tevékenységében, emellett információkat 
kell cserélniük és együtt kell működniük az 
(EU) 2016/1148 irányelv szerint kijelölt 
egyedüli kapcsolattartó pontokkal. Az e 
rendelet szerinti illetékes hatóságoknak 
ezenkívül egyeztetniük kell és együtt kell 
működniük a tagállamok számítógép-
biztonsági eseményekre reagáló 
csoportjaival, amelyek kijelölése az (EU) 
2016/1148 irányelv 9. cikkével 
összhangban történik, különösen a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókra 
vonatkozó felvigyázási terv vagy a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknak 
címzett ajánlások véglegesítése során 
annak biztosítása érdekében, hogy 
elkerüljék a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók (EU) 
2016/1148 irányelv szerinti 
kötelezettségeivel kapcsolatos 
ellentmondásokat vagy átfedéseket.

Or. en
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Módosítás 171
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Emellett biztosítani kell az 
összhangot az európai kritikus 
infrastruktúrákról szóló irányelvvel, 
amelynek folyamatban lévő felülvizsgálata 
erősíteni kívánja a kritikus infrastruktúrák 
védelmét és rezilienciáját a kibertéren kívül 
megjelenő fenyegetésekkel szemben, ami a 
pénzügyi ágazatot is érintheti31.

(18) Emellett biztosítani kell az 
összhangot mind az európai kritikus 
infrastruktúrákról szóló irányelvvel, 
amelynek folyamatban lévő felülvizsgálata 
erősíteni kívánja a kritikus infrastruktúrák 
védelmét és rezilienciáját a kibertéren kívül 
megjelenő fenyegetésekkel szemben, mind 
pedig a kritikus szervezetek 
rezilienciájáról szóló irányelvvel, ami a 
pénzügyi ágazatot is érintheti31.

_________________ _________________
31 A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. 
december 8.) az európai kritikus 
infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről (HL 
L 345., 2008.12.23., 75. o.).

31 A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. 
december 8.) az európai kritikus 
infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről (HL 
L 345., 2008.12.23., 75. o.).

Or. en

Módosítás 172
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A felhőszolgáltatók az (EU) 
2016/1148 irányelv hatálya alá tartozó 
digitális szolgáltatók egyik kategóriáját 
alkotják. Ennélfogva kiterjed rájuk az 
említett irányelvnek megfelelően kijelölt 
nemzeti hatóságok által végzett utólagos 
felügyeleti ellenőrzés, amely viszont az 
irányelvben az IKT-biztonságra és a 
biztonsági események bejelentésére 

(19) A felhőszolgáltatók az (EU) 
2016/1148 irányelv hatálya alá tartozó 
digitális szolgáltatók egyik kategóriáját 
alkotják. Ennélfogva kiterjed rájuk az 
említett irányelvnek megfelelően kijelölt 
nemzeti hatóságok által végzett utólagos 
felügyeleti ellenőrzés, amely viszont az 
irányelvben az IKT-biztonságra és a 
biztonsági események bejelentésére 
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vonatkozóan meghatározott 
követelményekre korlátozódik. Mivel az e 
rendeletben meghatározott felvigyázási 
keret a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyikére, így a pénzügyi szervezetek 
részére nyújtott IKT-szolgáltatások 
kapcsán a felhőszolgáltatókra is kiterjed, a 
felvigyázást az (EU) 2016/1148 irányelv 
alapján végzett felügyelet kiegészítésének 
kell tekinteni. Emellett egy digitális 
felügyeleti hatóságot létrehozó 
horizontális, ágazatközi uniós keret 
hiányában az e rendeletben meghatározott 
felvigyázási keretnek ki kell terjednie a 
felhőszolgáltatókra is.

vonatkozóan meghatározott 
követelményekre korlátozódik. Mivel az e 
rendeletben meghatározott felvigyázási 
keret a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyikére, így a pénzügyi szervezetek 
részére nyújtott IKT-szolgáltatások 
kapcsán a felhőszolgáltatókra is kiterjed, a 
felvigyázást az (EU) 2016/1148 irányelv 
alapján végzett felügyelet kiegészítésének 
kell tekinteni, és az e rendelet alapján a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókra 
alkalmazandó lényegi és eljárási 
követelményeknek összhangban kell 
lenniük az említett irányelv alapján 
alkalmazandó követelményekkel, illetve 
tökéletesen illeszkedniük kell e 
követelményekhez. Emellett egy digitális 
felügyeleti hatóságot létrehozó 
horizontális, ágazatközi uniós keret 
hiányában az e rendeletben meghatározott 
felvigyázási keretnek ki kell terjednie a 
felhőszolgáltatókra is.

Or. en

Módosítás 173
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az IKT-kockázatok feletti teljes 
kontroll megőrzéséhez a pénzügyi 
szervezeteknek rendelkezniük kell az 
erőteljes és eredményes IKT-
kockázatkezelést megalapozó átfogó 
képességekkel, továbbá az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
bejelentésére, az IKT-rendszerek, -
kontrollok és -folyamatok tesztelésére, 
valamint a harmadik féltől eredő IKT-
kockázat kezelésére vonatkozó konkrét 
mechanizmusokkal és politikákkal. A 

(20) Az IKT-kockázatok feletti teljes 
kontroll megőrzéséhez a pénzügyi 
szervezeteknek rendelkezniük kell az 
erőteljes és eredményes IKT-
kockázatkezelést megalapozó átfogó 
képességekkel, továbbá az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
bejelentésére, az IKT-rendszerek, -
kontrollok és -folyamatok tesztelésére, 
valamint a harmadik féltől eredő IKT-
kockázat kezelésére vonatkozó konkrét 
mechanizmusokkal és politikákkal. A 
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digitális működési reziliencia tekintetében 
emelni kell a mércét a pénzügyi 
rendszerben, ugyanakkor a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás32 meghatározása szerint 
mikrovállalkozásnak minősülő pénzügyi 
szervezetek számára lehetővé kell tenni a 
követelmények arányos alkalmazását.

digitális működési reziliencia tekintetében 
emelni kell a mércét a pénzügyi 
rendszerben, ugyanakkor lehetővé kell 
tenni a követelmények arányos 
alkalmazását.

_________________
32 A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o.).

Or. en

Indokolás

A rendelkezéseket arányosan kell alkalmazni a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi 
szervezetre.

Módosítás 174
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az IKT-kockázatok feletti teljes 
kontroll megőrzéséhez a pénzügyi 
szervezeteknek rendelkezniük kell az 
erőteljes és eredményes IKT-
kockázatkezelést megalapozó átfogó 
képességekkel, továbbá az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
bejelentésére, az IKT-rendszerek, -
kontrollok és -folyamatok tesztelésére, 
valamint a harmadik féltől eredő IKT-
kockázat kezelésére vonatkozó konkrét 
mechanizmusokkal és politikákkal. A 
digitális működési reziliencia tekintetében 
emelni kell a mércét a pénzügyi 
rendszerben, ugyanakkor a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás32 meghatározása szerint 
mikrovállalkozásnak minősülő pénzügyi 
szervezetek számára lehetővé kell tenni a 

(20) Az IKT-kockázatok feletti teljes 
kontroll megőrzéséhez a pénzügyi 
szervezeteknek rendelkezniük kell az 
erőteljes és eredményes IKT-
kockázatkezelést megalapozó átfogó 
képességekkel, továbbá az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
bejelentésére, az IKT-rendszerek, -
kontrollok és -folyamatok tesztelésére, 
valamint a harmadik féltől eredő IKT-
kockázat kezelésére vonatkozó konkrét 
mechanizmusokkal és politikákkal. A 
digitális működési reziliencia tekintetében 
emelni kell a mércét a pénzügyi 
rendszerben, ugyanakkor – jellegükre, 
méretükre, összetettségükre és általános 
kockázati profiljukra is tekintettel – a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás32 
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követelmények arányos alkalmazását. meghatározása szerint mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülő pénzügyi 
szervezetek számára lehetővé kell tenni a 
követelmények arányos alkalmazását.

_________________ _________________
32 A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o.).

32 A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o.).

Or. en

Módosítás 175
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Amennyiben a pénzügyi 
szervezetek e rendelet vagy más uniós 
vagy nemzeti jog alapján kötelesek 
bejelenteni az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket, a hatékony bejelentés 
megkönnyítése érdekében az illetékes 
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
bejelentési folyamat észszerű legyen, és 
annak kapcsán „egyablakos” ügyintézési 
modellt alkalmazzanak. Ezenkívül az 
egységes szabálykönyv és a 
kiberbiztonsági jogszabályok szerinti 
szabályozási keretre tekintettel a nemzeti 
jogalkotóknak és az illetékes 
hatóságoknak uniós és nemzeti szinten 
egyaránt biztosítaniuk kell az arányosság 
elvének szigorú betartását annak 
érdekében, hogy a piaci szereplőkre ne 
háruljon túlzott teher.

Or. en

Módosítás 176
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az IKT-vonatkozású biztonsági 
események bejelentésének küszöbértékei és 
taxonómiái tagállamonként jelentősen 
eltérnek. Bár az Európai Uniós 
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)33 és 
a pénzügyi szervezetek (EU) 2016/1148 
irányelv szerinti együttműködési 
csoportjának releváns munkája közös 
alapokat teremthet, a küszöbértékek és 
taxonómiák kapcsán a többi pénzügyi 
szervezet tekintetében továbbra is 
maradhatnak, illetve megjelenhetnek 
tagállamonként eltérő megközelítések. 
Emiatt a pénzügyi szervezeteknek 
többszörös követelményeket kell 
teljesíteniük, különösen akkor, ha az 
Unión belül több joghatósági területen, 
vagy pénzügyi csoport tagjaként 
folytatnak tevékenységet. Ezek az 
eltérések ráadásul akadályozhatják 
azoknak a további uniós szinten 
egységesített vagy központosított 
mechanizmusoknak a létrehozását, 
amelyek gyorsítanák a bejelentési 
folyamatot és támogatnák az illetékes 
hatóságok közötti gyors és zavartalan 
információcserét, ami elengedhetetlen az 
IKT-kockázatok kezeléséhez a kiterjedt, 
potenciálisan rendszerszintű 
következményekkel járó támadások esetén.

(21) Az IKT-vonatkozású biztonsági 
események bejelentésének küszöbértékei és 
taxonómiái tagállamonként jelentősen 
eltérnek. Az Európai Uniós 
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)33 és 
a pénzügyi szervezetek (EU) 2016/1148 
irányelv szerinti együttműködési csoport 
biztosítja a nemzeti gyakorlatok közötti 
szükséges koordinációt. Az ENISA-nak és 
a Kiberbiztonsági Együttműködési 
Csoportnak javítania kell a határokon 
átnyúló mechanizmusokat, ily módon 
felgyorsítva a bejelentési folyamatot és 
támogatva az illetékes hatóságok közötti 
gyors és zavartalan információcserét, ami 
elengedhetetlen az IKT-kockázatok 
kezeléséhez a kiterjedt, potenciálisan 
rendszerszintű következményekkel járó 
támadások esetén.

_________________ _________________
33 ENISA eseményosztályozási 
referenciataxonómia 
(https://www.enisa.europa.eu/publications/
reference-incident-classification-
taxonomy).

33 ENISA eseményosztályozási 
referenciataxonómia 
(https://www.enisa.europa.eu/publications/
reference-incident-classification-
taxonomy).

Or. en

Módosítás 177
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Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az adminisztratív terhek 
csökkentése, valamint az e rendelet 
hatálya alá tartozó pénzforgalmi 
szolgáltatókra vonatkozó összetett és 
egymást átfedő bejelentési követelmények 
elkerülése érdekében az (EU) 2015/2366 
irányelv szerinti, a biztonsági események 
bejelentésére vonatkozó követelményeket 
a továbbiakban nem kell alkalmazni. 
Ennek megfelelően a hitelintézeteknek, az 
elektronikuspénz-kibocsátó 
intézményeknek és a pénzforgalmi 
intézményeknek e rendelet alapján be kell 
jelenteniük minden olyan pénzforgalmi és 
nem pénzforgalmi vonatkozású működési 
vagy biztonsági eseményt, amelyet 
korábban az (EU) 2015/2366 irányelv 
alapján jelentettek, függetlenül attól, hogy 
a biztonsági esemény IKT-vonatkozású-e 
vagy sem.

Or. en

Módosítás 178
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
jellegével, gyakoriságával, jelentőségével 
és hatásával kapcsolatban szerzett átfogó 
ismereteikre támaszkodva elláthassák 
felügyeleti feladataikat, továbbá az érintett 
hatóságok, ezen belül a bűnüldöző 
hatóságok és a szanálási hatóságok közötti 
kiterjedtebb információcsere érdekében 

(22) Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
jellegével, gyakoriságával, jelentőségével 
és hatásával kapcsolatban szerzett átfogó 
ismereteikre támaszkodva elláthassák 
felügyeleti feladataikat, továbbá az érintett 
hatóságok, ezen belül a bűnüldöző 
hatóságok és a szanálási hatóságok közötti 
kiterjedtebb információcsere érdekében 
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szabályokat szükséges rögzíteni, amelyek 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentési rendszerét kiegészítik a 
pénzügyi szolgáltatási alágazatra 
vonatkozó jogszabályokból jelenleg 
hiányzó követelményekkel, továbbá a 
költségek mérséklése érdekében 
megszüntetik a fennálló átfedéseket és 
párhuzamosságokat. Ehhez elengedhetetlen 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentési rendszerének harmonizálása 
úgy, hogy minden pénzügyi szervezetnek 
csak a saját illetékes hatósága felé legyen 
bejelentési kötelezettsége. Ezenkívül az 
EFH-knak felhatalmazást kell kapniuk arra, 
hogy részletesebben meghatározzák az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentésének elemeit, köztük a 
taxonómiákat, az időkereteket, az 
adatállományokat, a 
mintadokumentumokat, valamint az 
alkalmazandó küszöbértékeket.

szabályokat szükséges rögzíteni annak 
érdekében, hogy létrehozzák az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
megbízható bejelentési rendszerét olyan 
követelményekkel együtt, amelyek kezelik 
a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
ágazati jogszabályokban rejlő 
hiányosságokat, továbbá a költségek 
mérséklése érdekében megszüntetik a 
fennálló átfedéseket és 
párhuzamosságokat. Ehhez elengedhetetlen 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentési rendszerének harmonizálása 
úgy, hogy minden pénzügyi szervezetnek a 
saját illetékes hatósága felé legyen 
bejelentési kötelezettsége, amelynek az e 
rendeletben meghatározott egységes, 
egyszerűsített keretrendszeren keresztül 
kell eleget tennie. Ezenkívül az EFH-knak 
felhatalmazást kell kapniuk arra, hogy 
részletesebben meghatározzák az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
bejelentésének elemeit, köztük a 
taxonómiákat, az időkereteket, az 
adatállományokat, a 
mintadokumentumokat, valamint az 
alkalmazandó küszöbértékeket.

Or. en

Módosítás 179
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
jellegével, gyakoriságával, jelentőségével 
és hatásával kapcsolatban szerzett átfogó 
ismereteikre támaszkodva elláthassák 
felügyeleti feladataikat, továbbá az érintett 
hatóságok, ezen belül a bűnüldöző 
hatóságok és a szanálási hatóságok közötti 
kiterjedtebb információcsere érdekében 

(22) Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
jellegével, gyakoriságával, jelentőségével 
és hatásával kapcsolatban szerzett átfogó 
ismereteikre támaszkodva elláthassák 
felügyeleti feladataikat, továbbá az érintett 
hatóságok, ezen belül a bűnüldöző 
hatóságok és a szanálási hatóságok közötti 
kiterjedtebb információcsere érdekében 
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szabályokat szükséges rögzíteni, amelyek 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentési rendszerét kiegészítik a 
pénzügyi szolgáltatási alágazatra 
vonatkozó jogszabályokból jelenleg 
hiányzó követelményekkel, továbbá a 
költségek mérséklése érdekében 
megszüntetik a fennálló átfedéseket és 
párhuzamosságokat. Ehhez elengedhetetlen 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentési rendszerének harmonizálása 
úgy, hogy minden pénzügyi szervezetnek 
csak a saját illetékes hatósága felé legyen 
bejelentési kötelezettsége. Ezenkívül az 
EFH-knak felhatalmazást kell kapniuk arra, 
hogy részletesebben meghatározzák az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentésének elemeit, köztük a 
taxonómiákat, az időkereteket, az 
adatállományokat, a 
mintadokumentumokat, valamint az 
alkalmazandó küszöbértékeket.

szabályokat szükséges rögzíteni, amelyek 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentési rendszerét kiegészítik a 
pénzügyi szolgáltatási alágazatra 
vonatkozó jogszabályokból jelenleg 
hiányzó követelményekkel, továbbá a 
költségek mérséklése érdekében 
megszüntetik a fennálló átfedéseket és 
párhuzamosságokat. Ehhez elengedhetetlen 
az IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentési rendszerének egyszerűsítése 
úgy, hogy minden pénzügyi szervezetnek 
csak a saját illetékes hatósága felé legyen 
bejelentési kötelezettsége. Ezenkívül az 
EFH-knak felhatalmazást kell kapniuk arra, 
hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokkal 
való konzultációt követően részletesebben 
meghatározzák az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésének 
elemeit, köztük a taxonómiákat, az 
időkereteket, az adatállományokat, a 
mintadokumentumokat, valamint az 
alkalmazandó küszöbértékeket.

Or. en

Módosítás 180
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Egyes pénzügyi szolgáltatási 
alágazatokban kidolgoztak ugyan a 
digitális működési reziliencia tesztelésére 
vonatkozó követelményeket, erre azonban 
több össze nem hangolt, nemzeti rendszer 
keretében, ugyanazon problémák eltérő 
kezelésével került sor. Ez a határokon 
átnyúló tevékenységet végző pénzügyi 
szervezetek számára 
költséghalmozódáshoz vezet, emellett 
megnehezíti az eredmények kölcsönös 
elismerését is. Az össze nem hangolt 
tesztelés ezért az egységes piac 

(23) Egyes pénzügyi szolgáltatási 
alágazatokban kidolgoztak ugyan a 
digitális működési reziliencia tesztelésére 
vonatkozó követelményeket, erre azonban 
több és olykor nem megfelelően 
összehangolt nemzeti rendszer keretében, 
ugyanazon problémák eltérő kezelésével 
került sor. Ez a határokon átnyúló 
tevékenységet végző pénzügyi szervezetek 
számára költséghalmozódáshoz vezet, 
emellett akadályozhatja az eredmények 
kölcsönös elismerését is. Az össze nem 
hangolt tesztelés ezért az egységes piac 
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széttagolódásával járhat. széttagolódásával járhat.

Or. en

Módosítás 181
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Emellett kötelező tesztelés 
hiányában a sebezhetőségek észlelésére 
sem kerül sor, ami fokozott kockázatnak 
teszi ki az adott pénzügyi szervezetet, 
végső soron pedig a pénzügyi ágazat 
stabilitását és integritását. Uniós 
beavatkozás nélkül a digitális működési 
reziliencia tesztelése továbbra sem lenne 
egységes, és a teszteredmények különböző 
joghatósági területek közötti kölcsönös 
elismerése sem valósulna meg. Emellett 
mivel valószínűleg más pénzügyi 
szolgáltatási alágazatok nem vezetnének 
be ilyen rendszereket érdemi 
nagyságrendben, nem használhatnák ki 
azok potenciális előnyeit, többek között a 
sebezhetőségek és kockázatok feltárását, a 
védelmi képességek és az üzletmenet-
folytonosság tesztelését, továbbá az 
ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek 
nagyobb bizalmát sem. Az ilyen átfedések, 
eltérések és hiányosságok kiküszöbölése 
céljából a pénzügyi szervezetek és az 
illetékes hatóságok által végzendő 
összehangolt tesztelésre vonatkozó 
szabályokat kell meghatározni, amelyek 
megkönnyítenék a fejlett tesztmódszerek 
kölcsönös elismerését a jelentős pénzügyi 
szervezetek számára.

(24) Emellett kötelező tesztelés 
hiányában a sebezhetőségek észlelésére 
sem kerül sor, ami fokozott kockázatnak 
teszi ki az adott pénzügyi szervezetet, 
végső soron pedig a pénzügyi ágazat 
stabilitását és integritását. Az ilyen 
átfedések, eltérések és hiányosságok 
kiküszöbölése céljából hasznos lehet a 
pénzügyi szervezetek és az illetékes 
hatóságok által végzendő összehangolt 
tesztelésre vonatkozó olyan szabályokat 
meghatározni, amelyek megkönnyítenék a 
fejlett tesztmódszerek kölcsönös 
elismerését a jelentős pénzügyi szervezetek 
számára.

Or. en

Módosítás 182
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Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A harmadik féltől eredő IKT-
kockázat és a harmadik féltől való IKT-
függőség tekintetében hiányzik a 
homogenitás és a konvergencia. A 
kiszervezés konkrét területének kezelésére 
irányuló egyes erőfeszítéseket – köztük a 
felhőszolgáltatókhoz történő kiszervezésről 
szóló 2017. évi ajánlásokat34 – leszámítva 
az uniós jogszabályok alig foglalkoznak a 
pénzügyi ágazat harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók szűk 
körével szembeni kitettsége miatt 
esetlegesen felmerülő rendszerszintű 
kockázat kérdésével. Ezt az uniós szintű 
hiányosságot súlyosbítja, hogy a nemzeti 
felügyeletek nem rendelkeznek konkrét 
felhatalmazással arra, illetve eszközökkel 
ahhoz, hogy behatóan megismerhessék a 
harmadik féltől való IKT-függőségeket, és 
megfelelően nyomon követhessék az ilyen 
függőségek koncentrációjából eredő 
kockázatokat.

(28) A harmadik féltől eredő IKT-
kockázat és a harmadik féltől való IKT-
függőség tekintetében hiányzik a 
homogenitás és a konvergencia. A 
kiszervezés konkrét területének kezelésére 
irányuló egyes erőfeszítéseket – köztük a 
felhőszolgáltatókhoz történő kiszervezésről 
szóló 2017. évi ajánlásokat34 – leszámítva 
az uniós jogszabályok alig foglalkoznak a 
pénzügyi ágazat harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók szűk 
körével szembeni kitettsége miatt 
esetlegesen felmerülő rendszerszintű 
kockázat kérdésével. Ezt az uniós szintű 
hiányosságot súlyosbítja, hogy a nemzeti 
felügyeletek nem rendelkeznek konkrét 
felhatalmazással arra, illetve eszközökkel 
ahhoz, hogy behatóan megismerhessék a 
harmadik féltől való IKT-függőségeket, és 
megfelelően nyomon követhessék az ilyen 
függőségek koncentrációjából eredő 
kockázatokat. E rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevétele érdekében felül kell 
vizsgálni, át kell dolgozni és össze kell 
hangolni a meglévő és az európai 
felügyeleti hatóságok által jelenleg 
készített iránymutatásokat.

_________________ _________________
34 Ajánlások a felhőszolgáltatókhoz történő 
kiszervezésről (EBA/REC/2017/03), ezek 
helyébe utóbb az EBH a 
felhőszolgáltatókhoz történő kiszervezésre 
vonatkozó iránymutatásai léptek 
(EBA/GL/2019/02).

34 Ajánlások a felhőszolgáltatókhoz történő 
kiszervezésről (EBA/REC/2017/03), ezek 
helyébe utóbb az EBH a 
felhőszolgáltatókhoz történő kiszervezésre 
vonatkozó iránymutatásai léptek 
(EBA/GL/2019/02).

Or. en

Módosítás 183
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Figyelembe véve a kiszervezés 
egyre elterjedtebb gyakorlatával és a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók koncentrációjával járó 
potenciális rendszerszintű kockázatokat, 
továbbá szem előtt tartva az olyan nemzeti 
mechanizmusok elégtelenségét, amelyek 
lehetővé tennék a pénzügyi felügyeletek 
számára a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknál 
felmerülő IKT-kockázatok mennyiségi és 
minőségi értékelését, valamint hatásaik 
elhárítását, megfelelő uniós felvigyázási 
keretet szükséges létrehozni, amelyben 
folyamatosan nyomon követhető azoknak 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóknak a tevékenysége, amelyek 
pénzügyi szervezetek részére nyújtanak 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat.

(29) Figyelembe véve a kiszervezés 
egyre elterjedtebb gyakorlatával és a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók koncentrációjával járó 
potenciális rendszerszintű kockázatokat, 
továbbá szem előtt tartva az olyan nemzeti 
mechanizmusok elégtelenségét, amelyek 
lehetővé tennék a pénzügyi felügyeletek 
számára a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknál 
felmerülő IKT-kockázatok mennyiségi és 
minőségi értékelését, valamint hatásaik 
elhárítását, megfelelő uniós felvigyázási 
keretet szükséges létrehozni, amelyben 
rendszeresen nyomon követhető azoknak a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóknak a tevékenysége, amelyek 
pénzügyi szervezetek részére nyújtanak 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 184
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Figyelembe véve a kiszervezés 
egyre elterjedtebb gyakorlatával és a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók koncentrációjával járó 
potenciális rendszerszintű kockázatokat, 
továbbá szem előtt tartva az olyan nemzeti 
mechanizmusok elégtelenségét, amelyek 
lehetővé tennék a pénzügyi felügyeletek 
számára a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknál 
felmerülő IKT-kockázatok mennyiségi és 

(29) Figyelembe véve a kiszervezés 
egyre elterjedtebb gyakorlatával és a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók koncentrációjával járó 
potenciális rendszerszintű kockázatokat, 
továbbá szem előtt tartva az olyan nemzeti 
mechanizmusok elégtelenségét, amelyek 
lehetővé tennék a pénzügyi felügyeletek 
számára a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknál 
felmerülő IKT-kockázatok mennyiségi és 
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minőségi értékelését, valamint hatásaik 
elhárítását, megfelelő uniós felvigyázási 
keretet szükséges létrehozni, amelyben 
folyamatosan nyomon követhető azoknak a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóknak a tevékenysége, amelyek 
pénzügyi szervezetek részére nyújtanak 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat.

minőségi értékelését, valamint hatásaik 
elhárítását, megfelelő uniós felvigyázási 
keretet szükséges létrehozni, amelyben 
folyamatosan nyomon követhető azoknak a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóknak a tevékenysége, amelyek 
pénzügyi szervezetek részére nyújtanak 
kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Mivel az 
IKT-szolgáltatások vállalatcsoporton 
belüli nyújtása nem jár ugyanolyan 
kockázatokkal, az azonos 
vállalatcsoporthoz vagy intézményvédelmi 
rendszerhez tartozó szolgáltatókat nem 
kell harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóként 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 185
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Minél összetettebbé és fejlettebbé 
válnak az IKT-fenyegetések, az észlelési és 
megelőző intézkedések eredményessége 
annál nagyobb mértékben függ a 
fenyegetettségi és sebezhetőségi 
információk pénzügyi szervezetek közötti 
rendszeres megosztásától. Az információk 
megosztása hozzájárul a kiberfenyegetések 
fokozott tudatosításához, ez pedig javítja a 
pénzügyi szervezetek képességét annak 
megelőzésére, hogy a fenyegetések 
valóban bekövetkezzenek, emellett 
lehetővé teszi a pénzügyi szervezetek 
számára az IKT-vonatkozású biztonsági 
események hatásainak eredményesebb 
elszigetelését, továbbá a hatékonyabb 
helyreállítást. Uniós szintű iránymutatás 
hiányában az eddigiek során a jelek szerint 
több tényező is gátolta az értesülések 
megosztását, különösen az adatvédelmi, 

(30) Minél összetettebbé és fejlettebbé 
válnak az IKT-fenyegetések, az észlelési és 
megelőző intézkedések eredményessége 
annál nagyobb mértékben függ a 
fenyegetettségi és sebezhetőségi 
információk pénzügyi szervezetek közötti 
rendszeres megosztásától. Az információk 
megosztása hozzájárul a kiberfenyegetések 
fokozott tudatosításához, ez pedig javítja a 
pénzügyi szervezetek képességét annak 
megelőzésére, hogy a fenyegetések 
valóban bekövetkezzenek, emellett 
lehetővé teszi a pénzügyi szervezetek 
számára az IKT-vonatkozású biztonsági 
események hatásainak eredményesebb 
elszigetelését, továbbá a hatékonyabb 
helyreállítást. Uniós szintű iránymutatás 
hiányában az eddigiek során a jelek szerint 
több tényező is gátolta az értesülések 
megosztását, különösen a trösztellenes és 
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trösztellenes és felelősségi szabályokkal 
való összeegyeztethetőséggel kapcsolatos 
bizonytalanság.

felelősségi szabályokkal kapcsolatos 
bizonytalanság. Az adatvédelem a 
pénzügyi ágazatban nem akadályozza az 
információk megosztását, mivel az 
adatvédelmi követelményeket 
alapkövetelménynek kell tekinteni, 
amelyet be kell tartani annak biztosítása 
érdekében, hogy a pénzügyi szervezetek 
adatműveleti rezilienciakeretén belül 
garantálják az egyének jogait. E 
tekintetben a nemzeti adatvédelmi 
hatóságok fontos szerepet játszanak 
abban, hogy a lakosság jobban 
megismerje és megértse az adatkezeléshez 
kapcsolódó kockázatokat, szabályokat, 
biztosítékokat és jogokat, valamint az 
adatkezelők és az adatfeldolgozók jobban 
tudatában legyenek az általános 
adatvédelmi rendelet szerinti 
kötelezettségeiknek. Ezenkívül az Európai 
Adatvédelmi Testületnek az 
iránymutatásaiban, ajánlásaiban és bevált 
gyakorlataiban foglalt útmutatásai az 
általános adatvédelmi rendelet 
következetes alkalmazását ösztönzik.

Or. en

Módosítás 186
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Minél összetettebbé és fejlettebbé 
válnak az IKT-fenyegetések, az észlelési és 
megelőző intézkedések eredményessége 
annál nagyobb mértékben függ a 
fenyegetettségi és sebezhetőségi 
információk pénzügyi szervezetek közötti 
rendszeres megosztásától. Az információk 
megosztása hozzájárul a kiberfenyegetések 
fokozott tudatosításához, ez pedig javítja a 
pénzügyi szervezetek képességét annak 

(30) Minél összetettebbé és fejlettebbé 
válnak az IKT-fenyegetések, az észlelési és 
megelőző intézkedések eredményessége 
annál nagyobb mértékben függ a 
fenyegetettségi és sebezhetőségi 
információk pénzügyi szervezetek közötti 
rendszeres megosztásától. Az információk 
megosztása hozzájárul a kiberfenyegetések 
fokozott tudatosításához, ez pedig javítja a 
pénzügyi szervezetek képességét annak 
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megelőzésére, hogy a fenyegetések 
valóban bekövetkezzenek, emellett 
lehetővé teszi a pénzügyi szervezetek 
számára az IKT-vonatkozású biztonsági 
események hatásainak eredményesebb 
elszigetelését, továbbá a hatékonyabb 
helyreállítást. Uniós szintű iránymutatás 
hiányában az eddigiek során a jelek szerint 
több tényező is gátolta az értesülések 
megosztását, különösen az adatvédelmi, 
trösztellenes és felelősségi szabályokkal 
való összeegyeztethetőséggel kapcsolatos 
bizonytalanság.

megelőzésére, hogy a fenyegetések 
valóban bekövetkezzenek, emellett 
lehetővé teszi a pénzügyi szervezetek 
számára az IKT-vonatkozású biztonsági 
események hatásainak eredményesebb 
elszigetelését, továbbá a hatékonyabb 
helyreállítást. Uniós szintű iránymutatás 
hiányában az eddigiek során a jelek szerint 
több tényező is gátolta az értesülések 
megosztását, különösen az adatvédelmi, 
trösztellenes és felelősségi szabályokkal 
való összeegyeztethetőséggel kapcsolatos 
bizonytalanság. Ezért fontos megerősíteni 
a pénzügyi szervezetek és az illetékes 
hatóságok közötti együttműködési 
megállapodásokat és jelentéstételt, 
valamint az információk nyilvánossággal 
való megosztását a nyílt 
információmegosztási keretrendszer és a 
beépített biztonsággal kapcsolatos 
megközelítés kialakítása érdekében, 
amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
fokozni lehessen a pénzügyi ágazat 
kiberfenyegetésekkel szembeni működési 
rezilienciáját és azokra való 
felkészültségét.

Or. en

Módosítás 187
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az e rendeletben meghatározott 
kiterjedt hatály ellenére a digitális 
működési rezilienciára vonatkozó 
szabályok alkalmazásakor figyelembe kell 
venni a pénzügyi szervezetek között méret, 
üzleti profil és digitális kockázati kitettség 
tekintetében meglévő jelentős 
különbségeket. Általános elvként az IKT-
kockázatkezelési keretrendszer 
végrehajtására fordítandó erőforrások és 

(33) Az e rendeletben meghatározott 
kiterjedt hatály ellenére a digitális 
működési rezilienciára vonatkozó 
szabályok alkalmazásakor figyelembe kell 
venni a pénzügyi szervezetek között méret, 
jelleg, összetettség és kockázati profil 
tekintetében meglévő jelentős 
különbségeket. Általános elvként az IKT-
kockázatkezelési keretrendszer 
végrehajtására fordítandó erőforrások és 
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képességek meghatározásakor pénzügyi 
szervezeteknek megfelelő egyensúlyt kell 
teremteniük IKT-szükségleteik, valamint 
méretük és üzleti profiljuk között, míg az 
illetékes hatóságok részéről a felosztási 
megközelítés folyamatos ellenőrzése és 
felülvizsgálata szükséges.

képességek meghatározásakor pénzügyi 
szervezeteknek megfelelő egyensúlyt kell 
teremteniük IKT-szükségleteik, valamint 
méretük, jellegük, összetettségük és 
kockázati profiljuk között, míg az illetékes 
hatóságok részéről a felosztási 
megközelítés folyamatos ellenőrzése és 
felülvizsgálata szükséges. Ennek 
megfelelően a kockázatkezelési 
keretrendszert egy olyan kockázatalapú 
megközelítés alapján kell a pénzügyi 
szervezetekre alkalmazni, amely kellően 
figyelembe veszi azok méretét, jellegét, 
összetettségét és kockázati profilját.

Or. en

Módosítás 188
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az e rendeletben meghatározott 
kiterjedt hatály ellenére a digitális 
működési rezilienciára vonatkozó 
szabályok alkalmazásakor figyelembe kell 
venni a pénzügyi szervezetek között méret, 
üzleti profil és digitális kockázati kitettség 
tekintetében meglévő jelentős 
különbségeket. Általános elvként az IKT-
kockázatkezelési keretrendszer 
végrehajtására fordítandó erőforrások és 
képességek meghatározásakor pénzügyi 
szervezeteknek megfelelő egyensúlyt kell 
teremteniük IKT-szükségleteik, valamint 
méretük és üzleti profiljuk között, míg az 
illetékes hatóságok részéről a felosztási 
megközelítés folyamatos ellenőrzése és 
felülvizsgálata szükséges.

(33) Az e rendeletben meghatározott 
kiterjedt hatály ellenére a digitális 
működési rezilienciára vonatkozó 
szabályok alkalmazásakor figyelembe kell 
venni a pénzügyi szervezetek között méret, 
üzleti profil és digitális kockázati kitettség 
tekintetében meglévő jelentős 
különbségeket. Általános elvként az IKT-
kockázatkezelési keretrendszer 
végrehajtására fordítandó erőforrások és 
képességek meghatározásakor pénzügyi 
szervezeteknek megfelelő egyensúlyt kell 
teremteniük IKT-szükségleteik, valamint 
jellegük, méretük, összetettségük, üzleti 
modelljük és kockázati profiljuk között, 
míg az illetékes hatóságok részéről a 
felosztási megközelítés folyamatos 
ellenőrzése és felülvizsgálata szükséges az 
arányos alkalmazás biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 189
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mivel a nagyobb pénzügyi 
szervezeteknek az erőforrások szélesebb 
köre állhat a rendelkezésére, és 
gyorsabban mozgósíthatnak forrásokat 
irányítási struktúrák kialakítására és 
különféle vállalati stratégiák 
kidolgozására, csak az e rendelet 
értelmében vett mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek számára 
célszerű kötelezővé tenni az összetettebb 
irányítási rendszerek kidolgozását. Az 
ilyen szervezeteknek jobb eszközeik 
vannak főként arra, hogy külön vezetői 
funkciókat alakítsanak ki a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatókkal 
kötött megállapodások felügyelete, illetve 
válságkezelés céljából, a három védelmi 
vonalra épülő modellnek megfelelően 
szervezzék IKT-kockázatkezelésüket, vagy 
olyan emberierőforrás-gazdálkodási 
dokumentumot fogadjanak el, amely 
átfogóan ismerteti a hozzáférési 
jogosultságok szabályait.

törölve

Ugyanígy csak e pénzügyi szervezetek 
számára célszerű kötelezővé tenni, hogy a 
hálózati és információs rendszerek 
infrastruktúrájának és folyamatainak 
jelentősebb változásait követően beható 
vizsgálatokat végezzenek, rendszeresen 
elvégezzék az örökölt IKT-rendszerek 
kockázatelemzését, továbbá az üzletmenet-
folytonossági, elhárítási és helyreállítási 
tervek tesztelését kiterjesszék az elsődleges 
IKT-infrastruktúrájuk és a 
tartalékeszközök közötti átállásra.

Or. en
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Módosítás 190
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mivel a nagyobb pénzügyi 
szervezeteknek az erőforrások szélesebb 
köre állhat a rendelkezésére, és gyorsabban 
mozgósíthatnak forrásokat irányítási 
struktúrák kialakítására és különféle 
vállalati stratégiák kidolgozására, csak az e 
rendelet értelmében vett 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek számára célszerű 
kötelezővé tenni az összetettebb irányítási 
rendszerek kidolgozását. Az ilyen 
szervezeteknek jobb eszközeik vannak 
főként arra, hogy külön vezetői funkciókat 
alakítsanak ki a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókkal kötött megállapodások 
felügyelete, illetve válságkezelés céljából, 
a három védelmi vonalra épülő modellnek 
megfelelően szervezzék IKT-
kockázatkezelésüket, vagy olyan 
emberierőforrás-gazdálkodási 
dokumentumot fogadjanak el, amely 
átfogóan ismerteti a hozzáférési 
jogosultságok szabályait.

(34) Mivel a nagyobb pénzügyi 
szervezeteknek az erőforrások szélesebb 
köre állhat a rendelkezésére, és gyorsabban 
mozgósíthatnak forrásokat irányítási 
struktúrák kialakítására és különféle 
vállalati stratégiák kidolgozására, csak az e 
rendelet értelmében vett kis- és 
középvállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek számára célszerű 
kötelezővé tenni az összetettebb irányítási 
rendszerek kidolgozását. Az ilyen 
szervezeteknek jobb eszközeik vannak 
főként arra, hogy külön vezetői funkciókat 
alakítsanak ki a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókkal kötött megállapodások 
felügyelete, illetve válságkezelés céljából, 
a három védelmi vonalra épülő modellnek 
megfelelően szervezzék IKT-
kockázatkezelésüket, vagy olyan 
emberierőforrás-gazdálkodási 
dokumentumot fogadjanak el, amely 
átfogóan ismerteti a hozzáférési 
jogosultságok szabályait.

Or. en

Módosítás 191
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ezenfelül mivel a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést csak az 
olyan pénzügyi szervezetek számára 

törölve
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célszerű kötelezővé tenni, amelyek a 
digitális működési reziliencia fejlett 
módszerekkel végzett tesztelése 
szempontjából jelentősnek minősülnek, 
indokolt, hogy az ilyen tesztek 
végrehajtásával járó igazgatási 
folyamatok és pénzügyi költségek terhét is 
a pénzügyi szervezetek kis hányada 
viselje. Végül pedig a szabályozásból 
eredő terhek enyhítése érdekében csak a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetektől várható el, hogy 
rendszeresen beszámoljanak az illetékes 
hatóságoknak az IKT-zavarokból eredő 
költségeikről és veszteségeikről, valamint 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket követő felülvizsgálatok 
eredményeiről.

Or. en

Módosítás 192
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ezenfelül mivel a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést csak az 
olyan pénzügyi szervezetek számára 
célszerű kötelezővé tenni, amelyek a 
digitális működési reziliencia fejlett 
módszerekkel végzett tesztelése 
szempontjából jelentősnek minősülnek, 
indokolt, hogy az ilyen tesztek 
végrehajtásával járó igazgatási folyamatok 
és pénzügyi költségek terhét is a pénzügyi 
szervezetek kis hányada viselje. Végül 
pedig a szabályozásból eredő terhek 
enyhítése érdekében csak a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetektől várható el, hogy 
rendszeresen beszámoljanak az illetékes 
hatóságoknak az IKT-zavarokból eredő 
költségeikről és veszteségeikről, valamint a 

(35) Ezenfelül mivel a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést csak az 
olyan pénzügyi szervezetek számára 
célszerű kötelezővé tenni, amelyek a 
digitális működési reziliencia fejlett 
módszerekkel végzett tesztelése 
szempontjából jelentősnek minősülnek, 
indokolt, hogy az ilyen tesztek 
végrehajtásával járó igazgatási folyamatok 
és pénzügyi költségek terhét is a pénzügyi 
szervezetek kis hányada viselje. Végül 
pedig a szabályozásból eredő terhek 
enyhítése érdekében csak a kis- és 
középvállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetektől várható el, hogy 
rendszeresen beszámoljanak az illetékes 
hatóságoknak az IKT-zavarokból eredő 
költségeikről és veszteségeikről, valamint a 
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jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket követő felülvizsgálatok 
eredményeiről.

jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket követő felülvizsgálatok 
eredményeiről.

Or. en

Módosítás 193
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ezenfelül mivel a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést csak az 
olyan pénzügyi szervezetek számára 
célszerű kötelezővé tenni, amelyek a 
digitális működési reziliencia fejlett 
módszerekkel végzett tesztelése 
szempontjából jelentősnek minősülnek, 
indokolt, hogy az ilyen tesztek 
végrehajtásával járó igazgatási folyamatok 
és pénzügyi költségek terhét is a pénzügyi 
szervezetek kis hányada viselje. Végül 
pedig a szabályozásból eredő terhek 
enyhítése érdekében csak a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetektől várható el, hogy 
rendszeresen beszámoljanak az illetékes 
hatóságoknak az IKT-zavarokból eredő 
költségeikről és veszteségeikről, valamint a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket követő felülvizsgálatok 
eredményeiről.

(35) Ezenfelül mivel a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést csak az 
olyan pénzügyi szervezetek számára 
célszerű kötelezővé tenni, amelyek a 
digitális működési reziliencia fejlett 
módszerekkel végzett tesztelése 
szempontjából jelentősnek minősülnek, 
indokolt, hogy az ilyen tesztek 
végrehajtásával járó igazgatási folyamatok 
és pénzügyi költségek terhét is a pénzügyi 
szervezetek kis hányada viselje. Végül 
pedig a szabályozásból eredő terhek 
enyhítése érdekében csak a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetektől várható el, hogy 
rendszeresen beszámoljanak az illetékes 
hatóságoknak a jelentős IKT-zavarokból 
eredő költségeikről és veszteségeikről, 
valamint az ilyen IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményeket követő 
felülvizsgálatok eredményeiről.

Or. en

Módosítás 194
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ezenfelül mivel a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést csak az 
olyan pénzügyi szervezetek számára 
célszerű kötelezővé tenni, amelyek a 
digitális működési reziliencia fejlett 
módszerekkel végzett tesztelése 
szempontjából jelentősnek minősülnek, 
indokolt, hogy az ilyen tesztek 
végrehajtásával járó igazgatási folyamatok 
és pénzügyi költségek terhét is a pénzügyi 
szervezetek kis hányada viselje. Végül 
pedig a szabályozásból eredő terhek 
enyhítése érdekében csak a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetektől várható el, hogy 
rendszeresen beszámoljanak az illetékes 
hatóságoknak az IKT-zavarokból eredő 
költségeikről és veszteségeikről, valamint a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket követő felülvizsgálatok 
eredményeiről.

(35) Ezenfelül mivel a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést csak az 
olyan pénzügyi szervezetek számára 
célszerű kötelezővé tenni, amelyek a 
digitális működési reziliencia fejlett 
módszerekkel végzett tesztelése 
szempontjából jelentősnek minősülnek, 
indokolt, hogy az ilyen tesztek 
végrehajtásával járó igazgatási folyamatok 
és pénzügyi költségek terhét is a pénzügyi 
szervezetek kis hányada viselje. Végül 
pedig a szabályozásból eredő terhek 
enyhítése érdekében csak a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetektől várható el, hogy 
rendszeresen beszámoljanak az illetékes 
hatóságoknak az IKT-zavarokból eredő 
becsült költségeikről és veszteségeikről, 
valamint a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményeket követő 
felülvizsgálatok eredményeiről.

Or. en

Módosítás 195
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Kötelezővé kell tenni a 
fenyegetésekkel kapcsolatos információk 
megosztását; a pénzügyi intézményeket 
jogilag kötelezni kell arra, hogy az ismert 
fenyegetésekről jelentést tegyenek az 
illetékes nemzeti hatóságoknak és az 
érintett európai felügyeleti hatóságnak. Az 
információkat kérésre (bizalmasan és 
névtelenül) egy központi elszámolóházon, 
például a biztonsági események 
bejelentésére szolgáló uniós központon 
keresztül lehetne megosztani.
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Or. en

Módosítás 196
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
39 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39b) A rendszerszintű instabilitás és a 
pénzügyi rendszert átfogóan fenyegető 
károk megelőzéséhez fűződő kollektív 
érdek egyértelműen elsőbbséget élvez az 
egyes intézményeknek az üzleti titkok 
védelméhez vagy a jó hírnevük 
megsértésének megelőzéséhez fűződő 
érdekével szemben. Mindazonáltal a 
kiszivárgás kockázatának csökkentése 
érdekében megfelelő mechanizmusokat 
kell bevezetni a biztonsági eseményekkel 
kapcsolatos adatok bizalmas cseréjére és 
kezelésére.

Or. en

Módosítás 197
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciók e rendeletben szereplő 
fogalommeghatározásának a 2014/59/EU 
irányelvben meghatározott kritikus 
funkciókra is ki kell terjednie. Ennélfogva 
a 2014/59/EU irányelv szerinti kritikus 
funkciónak minősülő funkciókat e 
rendelet értelmében kulcsfontosságúnak 
és fontosnak kell tekinteni.

Or. en
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Indokolás

A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvre való hivatkozás biztosítja, hogy a 
DORA-rendelet a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvben meghatározott 
kritikus funkciókat is felölelje.

Módosítás 198
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Részletesebben vizsgálni kell az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentésének egységes uniós központi 
adatbázis útján történő esetleges 
központosítását, amely közvetlenül 
fogadná a vonatkozó bejelentéseket és 
automatikusan értesítené az illetékes 
nemzeti hatóságokat, vagy az illetékes 
nemzeti hatóságok által továbbított 
bejelentések központosításával mindössze 
koordinációs szerepet látna el. Elő kell írni 
az EFH-k számára, hogy az EKB-val és az 
ENISA-val folytatott konzultációt 
követően, meghatározott határidőn belül 
készítsenek közös jelentést az uniós 
központi adatbázis létrehozásának 
megvalósíthatóságáról.

(43) Az IKT-vonatkozású biztonsági 
események bejelentésének központosítása 
érdekében a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentéséhez létre 
kell hozni egy egységes uniós központi 
adatbázist. Az új uniós bázis 
központosítani fogja az illetékes nemzeti 
hatóságok által továbbított bejelentéseket 
és koordinációs szerepet fog ellátni.

Or. en

Módosítás 199
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Részletesebben vizsgálni kell az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentésének egységes uniós központi 

(43) Részletesebben vizsgálni kell az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
bejelentésének egységes uniós központi 
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adatbázis útján történő esetleges 
központosítását, amely közvetlenül 
fogadná a vonatkozó bejelentéseket és 
automatikusan értesítené az illetékes 
nemzeti hatóságokat, vagy az illetékes 
nemzeti hatóságok által továbbított 
bejelentések központosításával mindössze 
koordinációs szerepet látna el. Elő kell írni 
az EFH-k számára, hogy az EKB-val és az 
ENISA-val folytatott konzultációt 
követően, meghatározott határidőn belül 
készítsenek közös jelentést az uniós 
központi adatbázis létrehozásának 
megvalósíthatóságáról.

adatbázis útján történő esetleges 
központosítását, amely közvetlenül 
fogadná a vonatkozó bejelentéseket és 
automatikusan értesítené az illetékes 
nemzeti hatóságokat, vagy az illetékes 
nemzeti hatóságok által továbbított 
bejelentések központosításával mindössze 
koordinációs szerepet látna el. Elő kell írni 
az EFH-k számára, hogy az EKB-val, az 
ENISA-val és a nemzeti felügyeleti 
hatóságokkal, folytatott konzultációt 
követően, meghatározott határidőn belül 
készítsenek közös jelentést az uniós 
központi adatbázis létrehozásának 
megvalósíthatóságáról.

Or. en

Módosítás 200
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az erős digitális működési 
reziliencia megvalósításához, valamint a 
nemzetközi szabványokkal (pl. G7: A 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés alapelemei) összhangban a 
pénzügyi szervezeteknek a megelőzési, 
felderítési, elhárítási és helyreállítási 
képességek tekintetében rendszeresen 
tesztelniük kell IKT-rendszereiket és -
munkatársaikat, hogy feltárhassák és 
kezelhessék az esetleges IKT-
sebezhetőségeket. A pénzügyi szolgáltatási 
alágazatok között és azokon belül az egyes 
pénzügyi szervezetek kiberbiztonsági 
felkészültségében meglévő különbségek 
megszüntetése érdekében a tesztelésnek az 
eszközök és műveletek széles skáláját kell 
magában foglalnia az alapvető 
követelmények felmérésétől (sebezhetőségi 
értékelések és vizsgálatok, nyílt forrású 
elemzések, hálózatbiztonsági értékelések, 

(44) Az erős digitális működési 
reziliencia megvalósításához, valamint a 
nemzetközi szabványokkal (pl. G7: A 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés alapelemei) összhangban a 
pénzügyi szervezeteknek a megelőzési, 
felderítési, elhárítási és helyreállítási 
képességek tekintetében rendszeresen 
tesztelniük kell IKT-rendszereiket és -
munkatársaikat, hogy feltárhassák és 
kezelhessék az esetleges IKT-
sebezhetőségeket. A pénzügyi szolgáltatási 
alágazatok között és azokon belül az egyes 
pénzügyi szervezetek kiberbiztonsági 
felkészültségében meglévő különbségek 
megszüntetése érdekében a tesztelésnek az 
eszközök és műveletek széles skáláját kell 
magában foglalnia az alapvető 
követelmények felmérésétől (sebezhetőségi 
értékelések és vizsgálatok, nyílt forrású 
elemzések, hálózatbiztonsági értékelések, 
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hiányelemzések, fizikai biztonsági 
felülvizsgálatok, kérdőívek, szoftveres 
megoldások vizsgálata, lehetőség szerint 
forráskódvizsgálatok, forgatókönyv-alapú 
tesztek, kompatibilitásvizsgálat, 
teljesítményvizsgálat vagy végpontok 
közötti tesztek) a fejlettebb tesztelési 
módszerekig (fenyegetettségi szempontú 
behatolási teszt azon pénzügyi szervezetek 
esetében, amelyek IKT szempontból 
kellően érettek ahhoz, hogy képesek 
legyenek ilyen teszteket végezni). A 
digitális működési reziliencia tesztelésének 
tehát a jelentős pénzügyi szervezeteket 
(nagy hitelintézeteket, értéktőzsdéket, 
központi értéktárakat, központi szerződő 
feleket stb.) kell nehezebb feladat elé 
állítania. A digitális működési reziliencia 
tesztelése ugyanakkor várhatóan egyes 
alapvető, rendszerszintű szerepet betöltő 
alágazatok (pénzforgalom, banki 
tevékenység, elszámolás és kiegyenlítés) 
esetében nagyobb, míg más alágazatok 
(eszközkezelők, hitelminősítő intézetek 
stb.) esetében kisebb relevanciával bír 
majd. A határokon átnyúló tevékenységet 
végző, az Unióban a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát gyakorló 
pénzügyi szervezetek számára az egységes 
fejlett tesztelési követelményrendszer (pl. 
TLPT) saját tagállamukban való teljesítését 
kell előírni, a tesztnek pedig ki kell 
terjednie a határokon átnyúló tevékenységű 
csoport tevékenységével érintett 
valamennyi joghatósági területen működő 
minden IKT-infrastruktúrára annak 
érdekében, hogy az ilyen csoportoknak 
csak egy joghatósági területen merüljenek 
fel tesztköltségei.

hiányelemzések, fizikai biztonsági 
felülvizsgálatok, kérdőívek, szoftveres 
megoldások vizsgálata, lehetőség szerint 
forráskódvizsgálatok, forgatókönyv-alapú 
tesztek, kompatibilitásvizsgálat, 
teljesítményvizsgálat vagy végpontok 
közötti tesztek) a fejlettebb tesztelési 
módszerekig (fenyegetettségi szempontú 
behatolási teszt azon pénzügyi szervezetek 
esetében, amelyek IKT szempontból 
kellően érettek ahhoz, hogy képesek 
legyenek ilyen teszteket végezni). A 
digitális működési reziliencia tesztelésének 
tehát a jelentős pénzügyi szervezeteket 
(nagy hitelintézeteket, értéktőzsdéket, 
központi értéktárakat, központi szerződő 
feleket stb.) kell nehezebb feladat elé 
állítania. A digitális működési reziliencia 
tesztelése ugyanakkor várhatóan egyes 
alapvető, rendszerszintű szerepet betöltő 
alágazatok (pénzforgalom, banki 
tevékenység, elszámolás és kiegyenlítés) 
esetében nagyobb, míg más alágazatok 
(eszközkezelők, hitelminősítő intézetek 
stb.) esetében kisebb relevanciával bír 
majd. A határokon átnyúló tevékenységet 
végző, az Unióban a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát gyakorló 
pénzügyi szervezetek számára az egységes 
fejlett tesztelési követelményrendszer (pl. 
TLPT) saját tagállamukban való teljesítését 
kell előírni, a tesztnek pedig ki kell 
terjednie a határokon átnyúló tevékenységű 
csoport tevékenységével érintett 
valamennyi joghatósági területen működő 
minden IKT-infrastruktúrára annak 
érdekében, hogy az ilyen csoportoknak 
csak egy joghatósági területen merüljenek 
fel tesztköltségei. Továbbá a megbízható 
harmadik országokkal a pénzügyi 
szervezetek rezilienciája terén folytatott 
együttműködés megerősítése érdekében a 
Bizottságnak és az illetékes hatóságoknak 
a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztek eredményeinek kölcsönös 
elismerésére vonatkozó keret 
létrehozására kell törekedniük.
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Or. en

Módosítás 201
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A harmadik féltől eredő IKT-
kockázat megbízható nyomon követése 
érdekében szükséges a pénzügyi 
szervezeteknél a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókhoz kiszervezett 
funkciókkal, általánosabban pedig a 
harmadik féltől való IKT-függőséggel 
összefüggésben felmerülő kockázatok 
nyomon követésére irányadó elvalapú 
szabályokat rögzíteni.

(45) A harmadik féltől eredő IKT-
kockázat megbízható nyomon követése 
érdekében szükséges a pénzügyi 
szervezeteknél a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókhoz kiszervezett 
funkciókkal, különösen a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók által ellátott 
kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciókkal, általánosabban pedig a 
harmadik féltől való IKT-függőséggel 
összefüggésben felmerülő kockázatok 
nyomon követésére irányadó elvalapú 
szabályokat rögzíteni.

Or. en

Módosítás 202
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A nyomon követés során a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázattal 
kapcsolatban a pénzügyi szervezet vezető 
testülete által külön e célból elfogadott 
stratégiaként formalizált stratégiai 
megközelítést kell alkalmazni, amely a 
harmadik féltől való IKT-függőségek 
folyamatos és teljes körű szűrésén alapul. 
A harmadik féltől való IKT-függőségek 
fokozottabb felügyeleti tudatosítása, 
valamint az e rendelettel létrehozott 

(47) A nyomon követés során a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázattal 
kapcsolatban a pénzügyi szervezet vezető 
testülete által külön e célból elfogadott 
stratégiaként formalizált stratégiai 
megközelítést kell alkalmazni, amely a 
harmadik féltől való IKT-függőségek 
rendszeres és teljes körű szűrésén alapul. A 
harmadik féltől való IKT-függőségek 
fokozottabb felügyeleti tudatosítása, 
valamint az e rendelettel létrehozott 
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felvigyázási keret további támogatása 
érdekében a pénzügyi felügyeleteknek a 
nyilvántartásból rendszeresen meg kell 
kapniuk az alapvető információkat, 
amelyek eseti lekérdezését is lehetővé kell 
tenni a számukra.

felvigyázási keret további támogatása 
érdekében a pénzügyi felügyeleteknek a 
nyilvántartásból rendszeresen meg kell 
kapniuk az alapvető információkat, 
amelyek eseti lekérdezését is lehetővé kell 
tenni a számukra.

Or. en

Módosítás 203
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A nyomon követés során a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázattal 
kapcsolatban a pénzügyi szervezet vezető 
testülete által külön e célból elfogadott 
stratégiaként formalizált stratégiai 
megközelítést kell alkalmazni, amely a 
harmadik féltől való IKT-függőségek 
folyamatos és teljes körű szűrésén alapul. 
A harmadik féltől való IKT-függőségek 
fokozottabb felügyeleti tudatosítása, 
valamint az e rendelettel létrehozott 
felvigyázási keret további támogatása 
érdekében a pénzügyi felügyeleteknek a 
nyilvántartásból rendszeresen meg kell 
kapniuk az alapvető információkat, 
amelyek eseti lekérdezését is lehetővé kell 
tenni a számukra.

(47) A nyomon követés során a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázattal 
kapcsolatban a pénzügyi szervezet vezető 
testülete által külön e célból elfogadott 
stratégiaként formalizált stratégiai 
megközelítést kell alkalmazni, amely a 
harmadik féltől való IKT-függőségek 
folyamatos és teljes körű szűrésén alapul. 
A harmadik féltől való IKT-függőségek 
fokozottabb felügyeleti tudatosítása, 
valamint az e rendelettel létrehozott 
felvigyázási keret további támogatása 
érdekében a pénzügyi felügyeleteknek a 
nyilvántartásból rendszeresen meg kell 
kapniuk az alapvető információkat, 
amelyek eseti lekérdezését is lehetővé kell 
tenni a számukra. Az ilyen interakciók 
gyakoriságának arányosnak kell lennie a 
szervezetek kockázatértékelésével, 
méretével, valamint az 
információmegosztási rendszerek 
megbízhatóságával és biztonságával.

Or. en

Módosítás 204
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A szerződéses megállapodások 
formális megkötését beható elemzésnek 
kell megelőznie és megalapoznia, a 
felmondási okok között pedig szerepeltetni 
kell legalább egyes olyan körülményeket, 
amikor a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónál hiányosságok állapíthatók 
meg.

(48) A szerződéses megállapodások 
formális megkötését beható elemzésnek 
kell megelőznie és megalapoznia, 
ugyanakkor legalább egyes olyan 
körülmények esetén, amikor a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatónál 
hiányosságok állapíthatók meg, korrekciós 
intézkedéseket kell hozni, amelyek 
magukban foglalhatják a szerződés 
felmondását is.

Or. en

Módosítás 205
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A szerződéses megállapodások 
formális megkötését beható elemzésnek 
kell megelőznie és megalapoznia, a 
felmondási okok között pedig szerepeltetni 
kell legalább egyes olyan körülményeket, 
amikor a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónál hiányosságok állapíthatók 
meg.

(48) A szerződéses megállapodások 
formális megkötését beható elemzésnek 
kell megelőznie és megalapoznia, a 
felmondási okok között pedig szerepeltetni 
kell legalább egyes olyan körülményeket, 
amikor a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónál súlyos hiányosságok 
állapíthatók meg.

Or. en

Módosítás 206
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók koncentrációjával járó 
kockázat kezelése kiegyensúlyozott 
megoldást igényel, amelynek kapcsán 
rugalmas és fokozatos megközelítést kell 
előmozdítani, mivel a merev értékhatárok 
és a szigorú korlátozások egyaránt 
akadályozhatják az üzletvitelt és a 
szerződési szabadságot. Azt, hogy mekkora 
valószínűséggel merülhet fel ilyen 
kockázat, a pénzügyi szervezeteknek a 
szerződéses megállapodásaik alapos 
értékelésével meg kell határozniuk, többek 
között a további szinteken kiszervezett 
tevékenységekről szóló megállapodások 
beható elemzésével, különösen akkor, ha 
azokat harmadik országban letelepedett, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval kötik. Ebben a szakaszban, a 
szerződési szabadság megőrzése és a 
pénzügyi stabilitás biztosítása közötti 
megfelelő egyensúly érdekében nem 
célszerű a harmadik féllel szembeni IKT-
kockázati kitettségre vonatkozó szigorú 
értékhatárokat és limiteket meghatározni. 
Az egyes harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
felvigyázására kijelölt EFH-nak („vezető 
felvigyázó”) a felvigyázási feladatok 
ellátása során különös figyelmet kell 
fordítania a kölcsönös függések teljes körű 
meghatározására, valamint az olyan 
konkrét esetek feltárására, ahol a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók Unión belüli magas 
koncentrációja valószínűleg megterheli az 
uniós pénzügyi rendszer stabilitását és 
integritását, és e kockázat megállapítása 
esetén gondoskodnia kell a párbeszédről a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatókkal.38

(49) A harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók koncentrációjával járó 
kockázat kezelése kiegyensúlyozott 
megoldást igényel, amelynek kapcsán 
rugalmas és fokozatos megközelítést kell 
előmozdítani, mivel a merev értékhatárok 
és a szigorú korlátozások egyaránt 
akadályozhatják az üzletvitelt és a 
szerződési szabadságot. Azt, hogy mekkora 
valószínűséggel merülhet fel ilyen 
kockázat, a pénzügyi szervezeteknek a 
szerződéses megállapodásaik alapos 
értékelésével meg kell határozniuk, többek 
között a további szinteken kiszervezett 
tevékenységekről szóló megállapodások 
beható elemzésével, különösen akkor, ha 
azokat harmadik országban letelepedett, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval kötik. Ebben a szakaszban, a 
szerződési szabadság megőrzése és a 
pénzügyi stabilitás biztosítása közötti 
megfelelő egyensúly érdekében nem 
célszerű a harmadik féllel szembeni IKT-
kockázati kitettségre vonatkozó szigorú 
értékhatárokat és limiteket meghatározni. A 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatókat felvigyázó közös 
felvigyázási testületnek a felvigyázási 
feladatok ellátása során különös figyelmet 
kell fordítania a kölcsönös függések teljes 
körű meghatározására, valamint az olyan 
konkrét esetek feltárására, ahol a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók Unión belüli magas 
koncentrációja valószínűleg megterheli az 
uniós pénzügyi rendszer stabilitását és 
integritását, és e kockázat megállapítása 
esetén gondoskodnia kell a párbeszédről a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatókkal.38

_________________ _________________
38 Ezenkívül ha felmerül a kockázat, hogy 
egy erőfölénnyel rendelkező harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató 
visszaélést követhet el, a pénzügyi 

38 Ezenkívül ha felmerül a kockázat, hogy 
egy erőfölénnyel rendelkező harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató 
visszaélést követhet el, a pénzügyi 
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szervezeteknek lehetőséget kell kapniuk 
arra, hogy formális vagy informális panaszt 
nyújtsanak be az Európai Bizottsághoz 
vagy a nemzeti versenyjogi hatóságokhoz.

szervezeteknek lehetőséget kell kapniuk 
arra, hogy formális vagy informális panaszt 
nyújtsanak be az Európai Bizottsághoz 
vagy a nemzeti versenyjogi hatóságokhoz.

Or. en

Módosítás 207
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet, Francesca Donato

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók koncentrációjával járó 
kockázat kezelése kiegyensúlyozott 
megoldást igényel, amelynek kapcsán 
rugalmas és fokozatos megközelítést kell 
előmozdítani, mivel a merev értékhatárok 
és a szigorú korlátozások egyaránt 
akadályozhatják az üzletvitelt és a 
szerződési szabadságot. Azt, hogy mekkora 
valószínűséggel merülhet fel ilyen 
kockázat, a pénzügyi szervezeteknek a 
szerződéses megállapodásaik alapos 
értékelésével meg kell határozniuk, többek 
között a további szinteken kiszervezett 
tevékenységekről szóló megállapodások 
beható elemzésével, különösen akkor, ha 
azokat harmadik országban letelepedett, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval kötik. Ebben a szakaszban, a 
szerződési szabadság megőrzése és a 
pénzügyi stabilitás biztosítása közötti 
megfelelő egyensúly érdekében nem 
célszerű a harmadik féllel szembeni IKT-
kockázati kitettségre vonatkozó szigorú 
értékhatárokat és limiteket meghatározni. 
Az egyes harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
felvigyázására kijelölt EFH-nak („vezető 
felvigyázó”) a felvigyázási feladatok 
ellátása során különös figyelmet kell 
fordítania a kölcsönös függések teljes körű 
meghatározására, valamint az olyan 

(49) A harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók koncentrációjával járó 
kockázat kezelése kiegyensúlyozott 
megoldást igényel, amelynek kapcsán 
rugalmas és fokozatos megközelítést kell 
előmozdítani, mivel a merev értékhatárok 
és a szigorú korlátozások egyaránt 
akadályozhatják az üzletvitelt és a 
szerződési szabadságot. Azt, hogy mekkora 
valószínűséggel merülhet fel ilyen 
kockázat, a pénzügyi szervezeteknek a 
szerződéses megállapodásaik alapos 
értékelésével meg kell határozniuk, többek 
között a további szinteken kiszervezett 
tevékenységekről szóló megállapodások 
beható elemzésével, különösen akkor, ha 
azokat harmadik országban letelepedett, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval kötik. E rendeletnek meg 
kell tiltania a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókkal kötött kiszervezési 
megállapodásokat abban az esetben, ha e 
harmadik felek ténylegesen vagy 
feltételezhetően külföldi kormányokkal 
vagy külföldi hadseregekkel állnak 
kapcsolatban. Ebben a szakaszban, a 
szerződési szabadság megőrzése és a 
pénzügyi stabilitás biztosítása közötti 
megfelelő egyensúly érdekében nem 
célszerű a harmadik féllel szembeni IKT-
kockázati kitettségre vonatkozó szigorú 
értékhatárokat és limiteket meghatározni. 
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konkrét esetek feltárására, ahol a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók Unión belüli magas 
koncentrációja valószínűleg megterheli az 
uniós pénzügyi rendszer stabilitását és 
integritását, és e kockázat megállapítása 
esetén gondoskodnia kell a párbeszédről a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatókkal.38

Az egyes harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
felvigyázására kijelölt EFH-nak („vezető 
felvigyázó”) a felvigyázási feladatok 
ellátása során különös figyelmet kell 
fordítania a kölcsönös függések teljes körű 
meghatározására, valamint az olyan 
konkrét esetek feltárására, ahol a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók Unión belüli magas 
koncentrációja valószínűleg megterheli az 
uniós pénzügyi rendszer stabilitását és 
integritását, és e kockázat megállapítása 
esetén gondoskodnia kell a párbeszédről a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatókkal.38

_________________ _________________
38 Ezenkívül ha felmerül a kockázat, hogy 
egy erőfölénnyel rendelkező harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató 
visszaélést követhet el, a pénzügyi 
szervezeteknek lehetőséget kell kapniuk 
arra, hogy formális vagy informális panaszt 
nyújtsanak be az Európai Bizottsághoz 
vagy a nemzeti versenyjogi hatóságokhoz.

38 Ezenkívül ha felmerül a kockázat, hogy 
egy erőfölénnyel rendelkező harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató 
visszaélést követhet el, a pénzügyi 
szervezeteknek lehetőséget kell kapniuk 
arra, hogy formális vagy informális panaszt 
nyújtsanak be az Európai Bizottsághoz 
vagy a nemzeti versenyjogi hatóságokhoz.

Or. en

Módosítás 208
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Ahhoz, hogy a pénzügyi 
szervezetek megőrizhessék a teljes 
kontrollt az IKT-biztonságukra 
potenciálisan ártalmas fejlemények felett, 
rögzíteni szükséges a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóra vonatkozó 
felmondási időket és beszámolási 
kötelezettségeket az olyan fejlemények 
esetére, amelyek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a harmadik félnek 

(52) Ahhoz, hogy a pénzügyi 
szervezetek megőrizhessék a teljes 
kontrollt az IKT-biztonságukra 
potenciálisan ártalmas fejlemények felett, 
rögzíteni szükséges a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóra vonatkozó 
felmondási időket és beszámolási 
kötelezettségeket az olyan fejlemények 
esetére, amelyek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a harmadik félnek 
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minősülő IKT-szolgáltató azon 
képességére, hogy eredményesen ellássa 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkcióit, 
ezen belül többletköltség nélkül vagy 
előzetesen megállapított költség mellett 
támogatást nyújtson IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény bekövetkezésekor.

minősülő IKT-szolgáltató azon 
képességére, hogy eredményesen ellássa 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkcióit, 
ezen belül többletköltség nélkül vagy 
előzetesen megállapított költség mellett 
támogatást nyújtson a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató által a pénzügyi 
intézménynek nyújtott szolgáltatások 
szempontjából lényeges IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény bekövetkezésekor. E 
rendelet nem terjed ki azokra a kiegészítő 
IKT-szolgáltatásokra, amelyektől a 
pénzügyi szervezetek működési 
szempontból nem függnek.

Or. en

Módosítás 209
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési jogosultságai 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a pénzügyi 
szervezet folyamatosan nyomon 
követhesse a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató teljesítését, ami egyúttal 
feltételezi a szolgáltató teljes körű 
együttműködését a vizsgálatok során. 
Ugyanígy a pénzügyi szervezet illetékes 
hatóságának is jogosultsággal kell 
rendelkeznie arra, hogy értesítés alapján, a 
bizalmas adatok védelmének fenntartásával 
vizsgálatot és ellenőrzést végezzen a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónál.

(53) A pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési jogosultságai kiterjednek a 
pénzügyi szervezeteknek nyújtott 
szolgáltatások teljesítéséhez felhasznált 
vagy ahhoz hozzájáruló releváns IKT-
rendszerek, -hálózatok, -eszközök, 
valamint információk és adatok teljes 
körére. E jogosultságok elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a pénzügyi szervezet 
folyamatosan nyomon követhesse a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
teljesítését, ami egyúttal feltételezi a 
szolgáltató teljes körű együttműködését a 
vizsgálatok során. Ugyanígy a pénzügyi 
szervezet illetékes hatóságának is 
jogosultsággal kell rendelkeznie arra, hogy 
értesítés alapján, a bizalmas adatok 
védelmének fenntartásával vizsgálatot és 
ellenőrzést végezzen a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatónál.
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Or. en

Módosítás 210
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési jogosultságai 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a pénzügyi 
szervezet folyamatosan nyomon 
követhesse a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató teljesítését, ami egyúttal 
feltételezi a szolgáltató teljes körű 
együttműködését a vizsgálatok során. 
Ugyanígy a pénzügyi szervezet illetékes 
hatóságának is jogosultsággal kell 
rendelkeznie arra, hogy értesítés alapján, a 
bizalmas adatok védelmének fenntartásával 
vizsgálatot és ellenőrzést végezzen a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónál.

(53) A kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciók kapcsán harmadik fél 
szolgáltatók által nyújtott IKT-
szolgáltatások igénybevétele tekintetében 
a pénzügyi szervezet vagy az általa kijelölt 
harmadik fél hozzáférési, vizsgálati és 
ellenőrzési jogosultságai elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a pénzügyi szervezet 
folyamatosan nyomon követhesse a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
teljesítését, ami egyúttal feltételezi a 
szolgáltató teljes körű együttműködését a 
vizsgálatok során. Ugyanígy a pénzügyi 
szervezet illetékes hatóságának is 
jogosultsággal kell rendelkeznie arra, hogy 
értesítés alapján, a bizalmas adatok 
védelmének fenntartásával vizsgálatot és 
ellenőrzést végezzen a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatónál.

Or. en

Módosítás 211
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési jogosultságai 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a pénzügyi 
szervezet folyamatosan nyomon 

(53) A pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési jogosultságai csak a 
kulcsfontosságú és lényeges funkciókra 
terjedhetnek ki és elengedhetetlenek 
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követhesse a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató teljesítését, ami egyúttal 
feltételezi a szolgáltató teljes körű 
együttműködését a vizsgálatok során. 
Ugyanígy a pénzügyi szervezet illetékes 
hatóságának is jogosultsággal kell 
rendelkeznie arra, hogy értesítés alapján, a 
bizalmas adatok védelmének fenntartásával 
vizsgálatot és ellenőrzést végezzen a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónál.

ahhoz, hogy a pénzügyi szervezet 
folyamatosan nyomon követhesse a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
teljesítését, ami egyúttal feltételezi a 
szolgáltató teljes körű együttműködését a 
vizsgálatok során. Ugyanígy a pénzügyi 
szervezet illetékes hatóságának is 
jogosultsággal kell rendelkeznie arra, hogy 
értesítés alapján, a bizalmas adatok 
védelmének fenntartásával vizsgálatot és 
ellenőrzést végezzen a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatónál.

Or. en

Módosítás 212
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A szerződéses megállapodásoknak 
egyértelműen meg kell határozniuk a 
felmondási jogokat, a kapcsolódó 
minimális felmondási időket, valamint 
célzott kilépési stratégiákat is, ez 
utóbbiakkal lehetővé téve különösen a 
kötelező átállási időszakokat, amelyek 
során a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók kötelesek folyamatosan 
biztosítani az érintett funkciókat annak 
érdekében, hogy a zavar kockázata 
mérséklődjön a pénzügyi szervezet 
szintjén, a szervezet eredményesen 
válthasson a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatók között, illetve helyszíni 
megoldásokhoz folyamodhasson, a nyújtott 
szolgáltatás összetettségének megfelelően.

(54) A szerződéses megállapodásoknak 
egyértelműen meg kell határozniuk a 
felmondási jogokat, a kapcsolódó 
minimális felmondási időket, valamint 
célzott kilépési stratégiákat is, ez 
utóbbiakkal lehetővé téve különösen a 
kötelező átállási időszakokat, amelyek 
során a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók kötelesek folyamatosan 
biztosítani az érintett funkciókat annak 
érdekében, hogy a zavar kockázata 
mérséklődjön a pénzügyi szervezet 
szintjén, a szervezet eredményesen 
válthasson a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatók között, illetve házon 
belüli megoldásokhoz folyamodhasson, a 
nyújtott szolgáltatás összetettségének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 213
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Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A szerződéses megállapodásoknak 
egyértelműen meg kell határozniuk a 
felmondási jogokat, a kapcsolódó 
minimális felmondási időket, valamint 
célzott kilépési stratégiákat is, ez 
utóbbiakkal lehetővé téve különösen a 
kötelező átállási időszakokat, amelyek 
során a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók kötelesek folyamatosan 
biztosítani az érintett funkciókat annak 
érdekében, hogy a zavar kockázata 
mérséklődjön a pénzügyi szervezet 
szintjén, a szervezet eredményesen 
válthasson a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatók között, illetve helyszíni 
megoldásokhoz folyamodhasson, a nyújtott 
szolgáltatás összetettségének megfelelően.

(54) A szerződéses megállapodásoknak 
egyértelműen meg kell határozniuk a 
felmondási jogokat, a kapcsolódó 
minimális felmondási időket, valamint 
célzott kilépési stratégiákat is, ez 
utóbbiakkal lehetővé téve különösen a 
kötelező átállási időszakokat, amelyek 
során a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók kötelesek folyamatosan 
biztosítani az érintett funkciókat annak 
érdekében, hogy a zavar kockázata 
mérséklődjön a pénzügyi szervezet 
szintjén, a szervezet eredményesen 
válthasson a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatók között, illetve helyszíni 
megoldásokhoz folyamodhasson, a nyújtott 
szolgáltatás összetettségének megfelelően. 
A hitelintézeteknek továbbá azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a vonatkozó IKT-
szerződések a hitelintézet szanálása esetén 
is szilárdak és teljes mértékben 
végrehajthatók legyenek. A szanálási 
hatóságok elvárásaival összhangban a 
hitelintézeteknek biztosítaniuk kell, hogy 
az IKT-szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződések reziliensek legyenek a 
szanálással szemben. Amíg a 
kulcsfontosságú és lényeges IKT-
funkciókat továbbra is ellátják, az említett 
pénzügyi intézményeknek biztosítaniuk 
kell, hogy a szerződések – egyéb 
követelmények mellett – olyan 
záradékokat is tartalmazzanak, amelyek 
értelmében a szerződéseket 
szerkezetátalakítás vagy szanálás miatt 
nem lehet felmondani, felfüggeszteni és 
módosítani.

Or. en
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Módosítás 214
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A szerződéses megállapodásoknak 
egyértelműen meg kell határozniuk a 
felmondási jogokat, a kapcsolódó 
minimális felmondási időket, valamint 
célzott kilépési stratégiákat is, ez 
utóbbiakkal lehetővé téve különösen a 
kötelező átállási időszakokat, amelyek 
során a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók kötelesek folyamatosan 
biztosítani az érintett funkciókat annak 
érdekében, hogy a zavar kockázata 
mérséklődjön a pénzügyi szervezet 
szintjén, a szervezet eredményesen 
válthasson a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatók között, illetve helyszíni 
megoldásokhoz folyamodhasson, a nyújtott 
szolgáltatás összetettségének megfelelően.

(54) A szerződéses megállapodásoknak 
egyértelműen meg kell határozniuk a 
felmondási jogokat, a kapcsolódó 
minimális felmondási időket, valamint 
célzott kilépési stratégiákat is, ez 
utóbbiakkal lehetővé téve különösen a 
kötelező átállási időszakokat, amelyek 
során a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók kötelesek folyamatosan 
biztosítani az érintett funkciókat annak 
érdekében, hogy a zavar kockázata 
mérséklődjön a pénzügyi szervezet 
szintjén, a szervezet eredményesen 
válthasson a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatók között, illetve helyszíni 
megoldásokhoz folyamodhasson, a nyújtott 
szolgáltatás összetettségének megfelelően. 
A hitelintézeteknek továbbá azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a vonatkozó IKT-
szerződések a hitelintézet szanálása esetén 
is szilárdak és teljes mértékben 
végrehajthatók legyenek. E tekintetben a 
hitelintézeteknek az IKT-szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződésekbe szanálhatósági 
záradékokat kell belefoglalniuk, amelyek 
– egyéb követelmények mellett – 
biztosítják, hogy a szerződéseket szanálás 
miatt nem lehet felmondani, 
felfüggeszteni és módosítani mindaddig, 
amíg az érdemi kötelezettségeket továbbra 
is teljesítik.

Or. en

Indokolás

A szanálási hatóságok azon elvárásaival összhangban, hogy a bankok szanálás esetén is 
biztosítsák a működés folytonosságát.
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Módosítás 215
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Mivel a különleges elbánás csak a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
szolgáltatók esetében indokolt, az uniós 
felvigyázási keret alkalmazása céljából 
kijelölési mechanizmust kell bevezetni, 
amely figyelembe veszi azt, hogy a 
pénzügyi ágazat milyen mértékben és 
jelleggel vesz igénybe ilyen szolgáltatókat, 
ez pedig olyan mennyiségi és minőségi 
kritériumokat feltételez, amelyek alapján 
meghatározhatók a felvigyázás körébe 
vonást megalapozó kritikussági 
paraméterek. Az említett kritériumok 
alkalmazásával automatikusan nem 
kijelölt, harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni a felvigyázási keretben 
történő önkéntes részvételt, ugyanakkor 
azoknak a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóknak, amelyek jelenleg is az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
127. cikkének (2) bekezdésében említett 
feladatok támogatása céljából az 
eurórendszer szintjén létrehozott 
felvigyázási mechanizmusok hatálya alá 
tartoznak, erre tekintettel mentességet kell 
kapniuk.

(57) Mivel a különleges elbánás csak a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
szolgáltatók esetében indokolt, az uniós 
felvigyázási keret alkalmazása céljából 
kijelölési mechanizmust kell bevezetni, 
amely figyelembe veszi azt, hogy a 
pénzügyi ágazat milyen mértékben és 
jelleggel vesz igénybe ilyen szolgáltatókat, 
ez pedig olyan mennyiségi és minőségi 
kritériumokat feltételez, amelyek alapján 
meghatározhatók a felvigyázás körébe 
vonást megalapozó kritikussági 
paraméterek. Az említett kritériumok 
alkalmazásával automatikusan nem 
kijelölt, harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni a felvigyázási keretben 
történő önkéntes részvételt, ugyanakkor 
azoknak a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóknak, amelyek jelenleg is az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
127. cikkének (2) bekezdésében említett 
feladatok támogatása céljából az 
eurórendszer szintjén létrehozott 
felvigyázási mechanizmusok hatálya alá 
tartoznak, erre tekintettel mentességet kell 
kapniuk. Hasonlóképpen nem tartoznak a 
kijelölési mechanizmus hatálya alá a 
pénzügyi csoport részét képező azon 
vállalkozások, amelyek kizárólag az 
ugyanazon pénzügyi csoporton belüli 
pénzügyi szervezeteknek nyújtanak IKT-
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 216
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A kulcsfontosságúként kijelölt, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók Unióban történő, jog szerinti 
bejegyzésének követelménye nem valósít 
meg adatlokalizációt, mivel ez a rendelet 
nem ír elő az Unióban végzendő 
adattárolásra, illetve adatkezelésre 
vonatkozó egyéb követelményt.

törölve

Or. en

Módosítás 217
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A kulcsfontosságúként kijelölt, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók Unióban történő, jog szerinti 
bejegyzésének követelménye nem valósít 
meg adatlokalizációt, mivel ez a rendelet 
nem ír elő az Unióban végzendő 
adattárolásra, illetve adatkezelésre 
vonatkozó egyéb követelményt.

(58) A kulcsfontosságúként kijelölt, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók leányvállalatának Unión 
belüli létrehozására vonatkozó 
követelmény nem valósít meg 
adatlokalizációt, mivel ez a rendelet nem ír 
elő az Unióban végzendő adattárolásra, 
illetve adatkezelésre vonatkozó egyéb 
követelményt. Az Unió területén működő 
leányvállalatra vonatkozó követelmény 
célja, hogy kapcsolattartó pontot 
biztosítson egyrészt a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató, másrészt az 
EFH-k és a közös felvigyázási végrehajtó 
testület között, továbbá lehetővé tegye a 
közös felvigyázási végrehajtó testület 
számára feladatainak ellátását, valamint 
az e rendelet szerinti felvigyázási és 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlását.

Or. en
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Indokolás

A közös felvigyázási végrehajtó testületre való hivatkozásokat a rendelet egészében össze kell 
hangolni.

Módosítás 218
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) Lévén a kulcsfontosságúnak 
minősítés jelentős hatást gyakorolhat a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókra, az előzetes 
meghallgatáshoz való jogot úgy kell 
megállapítani, hogy a vezető felvigyázót 
kötelezni kell arra, hogy a kijelölési 
folyamat során megfelelően figyelembe 
vegye a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók által szolgáltatott további 
információkat.

Or. en

Módosítás 219
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A pénzügyi szolgáltatások területén 
a jelenlegi többrétegű intézményi struktúra 
kihasználása érdekében az EFH-k vegyes 
bizottságának – a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos feladataival összhangban – 
továbbra is biztosítania kell az átfogó 
ágazatközi koordinációt az IKT-kockázatot 
érintő valamennyi kérdésben, ennek során 
pedig a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókat érintő 

(60) A pénzügyi szolgáltatások területén 
a jelenlegi többrétegű intézményi struktúra 
kihasználása érdekében az EFH-k vegyes 
bizottságának – a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos feladataival összhangban – 
továbbra is biztosítania kell az átfogó 
ágazatközi koordinációt az IKT-kockázatot 
érintő valamennyi kérdésben egy új 
bizottság (közös felvigyázási testület) 
keretében, amely a harmadik félnek 
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egyedi döntéseket, valamint a kollektív 
ajánlásokat előkészítő új albizottság 
(felvigyázási fórum) munkájára 
támaszkodik, különösen a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók felvigyázási programjának 
összehasonlító teljesítményértékelése és az 
IKT-koncentrációs kockázattal kapcsolatos 
kérdések megoldásában alkalmazható 
bevált módszerek azonosítása kapcsán.

minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatókat érintő egyedi döntéseket, 
valamint a kollektív ajánlásokat fogad el, 
különösen a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
felvigyázási programjának összehasonlító 
teljesítményértékelése és az IKT-
koncentrációs kockázattal kapcsolatos 
kérdések megoldásában alkalmazható 
bevált módszerek azonosítása kapcsán.

Or. en

Módosítás 220
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A pénzügyi ágazat működésében 
kulcsfontosságú szerepet betöltő 
technológiai szolgáltatók arányos, uniós 
léptékű figyelemmel kísérése céljából a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatók mindegyike esetében ki 
kell jelölni vezető felvigyázóként az EFH-
k valamelyikét.

(61) A pénzügyi ágazat működésében 
kulcsfontosságú szerepet betöltő 
technológiai szolgáltatók arányos, uniós 
léptékű figyelemmel kísérése céljából a 
közös felvigyázási testületnek kell felelnie 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyikének felügyeletéért és közös 
vizsgálócsoportokra kell támaszkodnia.

Or. en

Módosítás 221
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A pénzügyi ágazat működésében 
kulcsfontosságú szerepet betöltő 
technológiai szolgáltatók arányos, uniós 

(61) A pénzügyi ágazat működésében 
kulcsfontosságú szerepet betöltő 
technológiai szolgáltatók arányos, uniós 
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léptékű figyelemmel kísérése céljából a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatók mindegyike esetében ki 
kell jelölni vezető felvigyázóként az EFH-
k valamelyikét.

léptékű figyelemmel kísérése céljából e 
rendelet előírja, hogy az Európai 
Bankhatóságnak (EBH) a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók mindegyike esetében vezető 
felvigyázóként kell eljárnia.

Or. en

Módosítás 222
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A vezető felvigyázóknak 
rendelkezniük kell az ahhoz szükséges 
hatáskörökkel, hogy vizsgálatot 
folytassanak, valamint helyszíni és külső 
ellenőrzést végezzenek a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóknál, beléphessenek minden 
releváns helyszínre, továbbá 
beszerezhessék azokat a teljes körű, 
naprakész információkat, amelyek alapján 
valós képet alkothatnak a pénzügyi 
szervezetekkel és végső soron az Unió 
pénzügyi rendszerével szemben fennálló, 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
jellegéről, mértékéről és hatásáról.

(62) A vezető felvigyázónak 
rendelkeznie kell az ahhoz szükséges 
hatáskörökkel, hogy vizsgálatot folytasson, 
valamint helyszíni és külső ellenőrzést 
végezzen a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknál, 
beléphessen minden releváns helyszínre, 
továbbá beszerezhesse azokat a teljes körű, 
naprakész információkat, amelyek alapján 
valós képet alkothat a pénzügyi 
szervezetekkel és végső soron az Unió 
pénzügyi rendszerével szemben fennálló, 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
jellegéről, mértékéről és hatásáról.

Or. en

Módosítás 223
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A vezető felvigyázóknak (62) A közös felvigyázási testületnek 
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rendelkezniük kell az ahhoz szükséges 
hatáskörökkel, hogy vizsgálatot 
folytassanak, valamint helyszíni és külső 
ellenőrzést végezzenek a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóknál, beléphessenek minden 
releváns helyszínre, továbbá 
beszerezhessék azokat a teljes körű, 
naprakész információkat, amelyek alapján 
valós képet alkothatnak a pénzügyi 
szervezetekkel és végső soron az Unió 
pénzügyi rendszerével szemben fennálló, 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
jellegéről, mértékéről és hatásáról.

rendelkeznie kell az ahhoz szükséges 
hatáskörökkel, hogy vizsgálatot folytasson, 
valamint helyszíni és külső ellenőrzést 
végezzen a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknál, 
beléphessen minden releváns helyszínre, 
továbbá beszerezhesse azokat a teljes körű, 
naprakész információkat, amelyek alapján 
valós képet alkothat a pénzügyi 
szervezetekkel és végső soron az Unió 
pénzügyi rendszerével szemben fennálló, 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
jellegéről, mértékéről és hatásáról.

Or. en

Módosítás 224
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EFH-k vezető felvigyázói megbízatása 
előfeltétel a pénzügyi szolgáltatási ágazatot 
érintő IKT-kockázat rendszerszintű 
dimenziójának megértéséhez és 
kezeléséhez. A harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók uniós 
lábnyoma, valamint az ahhoz kapcsolódó 
esetleges IKT-koncentrációs kockázati 
problémák alapján uniós szintű kollektív 
megközelítés indokolt. Ha számos illetékes 
hatóság elkülönülten, kismértékű 
koordináció mellett vagy annak teljes 
hiányában gyakorol többféle ellenőrzési és 
hozzáférési jogot, az nem nyújt átfogó 
képet a harmadik féltől eredő IKT-
kockázatról, ugyanakkor felesleges 
redundanciának, megterhelésnek és 
összetettségnek teszi ki azokat a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatókat, amelyek ilyen többszörös 
igényekkel szembesülnek.

Az EBH EIOPA-val és ESMA-val szoros 
együttműködésben ellátott vezető 
felvigyázói szerepkörrel való megbízatása 
előfeltétel a pénzügyi szolgáltatási ágazatot 
érintő IKT-kockázat rendszerszintű 
dimenziójának megértéséhez és 
kezeléséhez. A harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók uniós 
lábnyoma, valamint az ahhoz kapcsolódó 
esetleges IKT-koncentrációs kockázati 
problémák alapján uniós szintű kollektív 
megközelítés indokolt. Ha számos illetékes 
hatóság elkülönülten, kismértékű 
koordináció mellett vagy annak teljes 
hiányában gyakorol többféle ellenőrzési és 
hozzáférési jogot, az nem nyújt átfogó 
képet a harmadik féltől eredő IKT-
kockázatról, ugyanakkor felesleges 
redundanciának, megterhelésnek és 
összetettségnek teszi ki azokat a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatókat, amelyek ilyen többszörös 
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igényekkel szembesülnek.

Or. en

Módosítás 225
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Emellett lehetővé kell tenni a 
vezető felvigyázók számára, hogy 
ajánlásokat fogalmazhassanak meg az 
IKT-kockázatot érintő kérdésekről és azok 
megfelelő megoldásáról, ezen belül pedig 
kifogásolhassák azokat a szerződéses 
megállapodásokat, amelyek végső soron 
valamely pénzügyi szervezet vagy a 
pénzügyi rendszer stabilitását érintik. A 
vezető felvigyázók által megfogalmazott 
érdemi ajánlásoknak való megfelelést az 
illetékes nemzeti hatóságoknak kellően 
figyelembe kell venniük a pénzügyi 
szervezetek prudenciális felügyeletével 
kapcsolatos funkciójuk keretében.

(63) Emellett lehetővé kell tenni a 
vezető felvigyázó számára, hogy 
ajánlásokat fogalmazhasson meg az IKT-
kockázatot érintő kérdésekről és azok 
megfelelő megoldásáról, ezen belül pedig 
kifogásolhassa azokat a szerződéses 
megállapodásokat, amelyek végső soron 
valamely pénzügyi szervezet vagy a 
pénzügyi rendszer stabilitását érintik. Az 
ilyen ajánlások véglegesítése előtt a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
számára lehetőséget kell biztosítani az 
olyan információk átadására, amelyekről 
alapos okkal feltételezheti, hogy azokat az 
ajánlások véglegesítése és kiadása előtt 
figyelembe kell venni.
A vezető felvigyázó által megfogalmazott 
érdemi ajánlásoknak való megfelelést az 
illetékes nemzeti hatóságoknak kellően 
figyelembe kell venniük a pénzügyi 
szervezetek prudenciális felügyeletével 
kapcsolatos funkciójuk keretében.

Or. en

Módosítás 226
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
63 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63a) A harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókra 
esetlegesen alkalmazandó műszaki és 
szervezeti intézkedésekkel való átfedések 
és ellentmondások elkerülése érdekében a 
vezető felvigyázónak az e rendeletben 
foglalt felvigyázási keret szerinti 
hatáskörük gyakorlása során megfelelően 
figyelembe kell venniük az (EU) 
2016/1148 irányelv által létrehozott 
keretet. E hatáskörök gyakorlása előtt a 
vezető felvigyázónak konzultálnia kell az 
(EU) 2016/1148 irányelv alapján 
joghatósággal rendelkező érintett illetékes 
hatóságokkal és a felvigyázási fórummal.

Or. en

Módosítás 227
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Az illetékes hatósági szakértők 
működési és IKT-kockázatkezeléssel 
kapcsolatos technikai szakértelmének 
hasznosítása céljából a vezető 
felvigyázóknak a nemzeti felügyeletek 
tapasztalatára támaszkodva külön 
vizsgálócsoportot kell létrehozniuk a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatók mindegyikéhez. E 
multidiszciplináris csoportok támogatják a 
felvigyázási tevékenységek előkészítését és 
tényleges végrehajtását, ezen belül a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatók helyszíni ellenőrzését, 
valamint az azt követően szükséges további 
intézkedéseket.

(66) Az illetékes hatósági szakértők 
működési és IKT-kockázatkezeléssel 
kapcsolatos technikai szakértelmének 
hasznosítása céljából a közös felvigyázási 
testületnek a nemzeti felügyeletek 
szakértőiből és az európai felügyeleti 
hatóságoknak a harmadik félnek minősülő 
egyes kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
tekintetében kijelölt személyzetéből álló 
közös vizsgálócsoportra kell 
támaszkodnia. E multidiszciplináris 
csoportok támogatják a felvigyázási 
tevékenységek tényleges végrehajtását, 
ezen belül a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók helyszíni 
ellenőrzését, valamint az azt követően 
szükséges további intézkedéseket.
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Or. en

Módosítás 228
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
66 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66a) Annak érdekében, hogy a 
gyakorlati tapasztalatok és az operatív 
szakértelem teljes skáláját felölelje, a 
közös felvigyázási végrehajtó testületnek 
az egyes EFH-k független, a pénzügyi 
ágazat digitális működési rezilienciájáért 
felelős igazgatóiból kell állnia.

Or. en

Indokolás

A közös felvigyázási végrehajtó testületre való hivatkozásokat a rendelet egészében össze kell 
hangolni.

Módosítás 229
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
66 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66b) A megfelelő szintű szakértelem és 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
a független igazgatókat érdemeik, 
ismereteik és a digitális működési 
reziliencia terén szerzett tapasztalataik 
alapján az egyes európai felügyeleti 
hatóságok felügyeleti tanácsának kell 
kineveznie az érintett felügyeleti tanács 
által a Bizottság segítségével szervezett és 
lefolytatott, a nemek arányának 
egyensúlyára vonatkozó elvet tiszteletben 
tartó, nyílt pályázati eljárást követően. Az 
Európai Parlament a független igazgatók 
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kinevezése előtt és az érintett felügyeleti 
tanács általi kiválasztásuktól számított egy 
hónapon belül, a kiválasztott személyek 
meghallgatását követően jóváhagyja vagy 
elutasítja a jelöltek kinevezését. Az érintett 
felügyeleti tanács kizárólag az Európai 
Parlament által jóváhagyott, kiválasztott 
jelölteket nevezheti ki.

Or. en

Módosítás 230
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
66 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66c) Az átláthatóság és a demokratikus 
ellenőrzés biztosítása, valamint az uniós 
intézmények jogainak védelme érdekében 
a független igazgatóknak az e rendelet 
alapján hozott bármilyen döntésért 
elszámoltathatónak kell lennie az Európai 
Parlament és a Tanács felé.

Or. en

Módosítás 231
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
66 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66d) A független igazgatóknak 
függetlenül és objektíven kell eljárniuk az 
Unió érdekében. Biztosítaniuk kell, hogy 
kellő mértékben figyelembe vegyék a belső 
piac megfelelő működését, valamint az 
egyes tagállamok és az Unió egészének 
pénzügyi stabilitását.
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Módosítás 232
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell minden olyan 
felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási 
hatáskörrel, amely e rendelet 
alkalmazásához szükséges. A 
közigazgatási szankciókat főszabály szerint 
közzé kell tenni. Mivel a pénzügyi 
szervezet és a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató székhelye nem feltétlenül 
ugyanabban a tagállamban van, vagy az 
említettek eltérő ágazati illetékes 
hatóságok felügyelete alá tartozhatnak, az 
érintett illetékes hatóságok közötti szoros 
együttműködést – ideértve az 
1024/2013/EU tanácsi rendelettel39 
ráruházott külön feladatok tekintetében az 
EKB-t is –, valamint az EFH-kkal 
folytatott konzultációt kölcsönös 
információcsere és a felügyeleti 
tevékenységekkel összefüggő 
segítségnyújtás útján kell biztosítani.

(67) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell minden olyan 
felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási 
hatáskörrel, amely e rendelet 
alkalmazásához szükséges. A 
közigazgatási szankciókat főszabály szerint 
közzé kell tenni. Mivel a pénzügyi 
szervezet és a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató székhelye nem feltétlenül 
ugyanabban a tagállamban van, vagy az 
említettek eltérő ágazati illetékes 
hatóságok felügyelete alá tartozhatnak, az 
érintett illetékes nemzeti hatóságok és az 
1024/2013/EU tanácsi rendelettel39 
ráruházott külön feladatok tekintetében az 
EKB közötti szoros együttműködést, 
valamint az EFH-kkal folytatott 
konzultációt kölcsönös információcsere és 
a felügyeleti tevékenységekkel összefüggő 
segítségnyújtás útján kell biztosítani.

_________________ _________________
39 A Tanács 1024/2013/EU rendelete 
(2013. október 15.) az Európai Központi 
Banknak a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 
63. o.).

39 A Tanács 1024/2013/EU rendelete 
(2013. október 15.) az Európai Központi 
Banknak a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 
63. o.).

Or. en

Módosítás 233
Mikuláš Peksa
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell minden olyan 
felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási 
hatáskörrel, amely e rendelet 
alkalmazásához szükséges. A 
közigazgatási szankciókat főszabály szerint 
közzé kell tenni. Mivel a pénzügyi 
szervezet és a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató székhelye nem feltétlenül 
ugyanabban a tagállamban van, vagy az 
említettek eltérő ágazati illetékes 
hatóságok felügyelete alá tartozhatnak, az 
érintett illetékes hatóságok közötti szoros 
együttműködést – ideértve az 
1024/2013/EU tanácsi rendelettel39 
ráruházott külön feladatok tekintetében az 
EKB-t is –, valamint az EFH-kkal 
folytatott konzultációt kölcsönös 
információcsere és a felügyeleti 
tevékenységekkel összefüggő 
segítségnyújtás útján kell biztosítani.

(67) Az illetékes hatóságoknak – köztük 
a közös felvigyázási testületnek – 
rendelkezniük kell minden olyan 
felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási 
hatáskörrel, amely e rendelet 
alkalmazásához szükséges. A 
közigazgatási szankciókat főszabály szerint 
közzé kell tenni. Mivel a pénzügyi 
szervezet és a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató székhelye nem feltétlenül 
ugyanabban a tagállamban van, vagy az 
említettek eltérő ágazati illetékes 
hatóságok felügyelete alá tartozhatnak, az 
érintett illetékes hatóságok közötti szoros 
együttműködést – ideértve az 
1024/2013/EU tanácsi rendelettel39 
ráruházott külön feladatok tekintetében az 
EKB-t is –, valamint az EFH-kkal 
folytatott konzultációt kölcsönös 
információcsere és a felügyeleti 
tevékenységekkel összefüggő 
segítségnyújtás útján kell biztosítani. Az 
Egységes Szanálási Testületet és a nemzeti 
szanálási hatóságokat be kell vonni a 
806/2014/EU rendelet 7. cikkében említett 
szervezeteket érintő kölcsönös 
információcsere mechanizmusaiba. A 
nemzeti szanálási hatóságoknak 
negyedévente összefoglalót kell küldeniük 
az Egységes Szanálási Testületnek a 
hatáskörükbe tartozó szervezetek kapcsán 
bejelentett biztonsági eseményekről.

_________________ _________________
39 A Tanács 1024/2013/EU rendelete 
(2013. október 15.) az Európai Központi 
Banknak a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 
63. o.).

39 A Tanács 1024/2013/EU rendelete 
(2013. október 15.) az Európai Központi 
Banknak a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 
63. o.).
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Or. en

Módosítás 234
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai standardoknak biztosítaniuk 
kell az e rendeletben megállapított 
követelmények következetes 
harmonizálását. Helyénvaló, hogy az 
európai felügyeleti hatóságok jelentős 
szakértelemmel rendelkező szervként 
kapjanak megbízást arra, hogy Bizottság 
részére történő benyújtás céljából olyan 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgozzanak ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. 
Szabályozástechnikai standardokat kell 
kidolgozni az IKT-kockázatok kezelése, 
bejelentése és tesztelése, valamint a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
megbízható nyomon követésére vonatkozó 
alapkövetelmények területén.

A technikai standardoknak biztosítaniuk 
kell az e rendeletben megállapított 
követelmények következetes 
harmonizálását anélkül, hogy 
akadályoznák az innovációt és a 
különböző típusú technológiák azonos 
kezelését. Helyénvaló, hogy az európai 
felügyeleti hatóságok jelentős 
szakértelemmel rendelkező szervként 
kapjanak megbízást arra, hogy Bizottság 
részére történő benyújtás céljából olyan 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgozzanak ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. 
Szabályozástechnikai standardokat kell 
kidolgozni az IKT-kockázatok kezelése, 
bejelentése és tesztelése, valamint a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
megbízható nyomon követésére vonatkozó 
alapkövetelmények területén.

Or. en

Módosítás 235
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai standardoknak biztosítaniuk 
kell az e rendeletben megállapított 
követelmények következetes 
harmonizálását. Helyénvaló, hogy az 

A technikai standardoknak biztosítaniuk 
kell az e rendeletben megállapított 
követelmények következetes 
harmonizálását. Helyénvaló, hogy az 
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európai felügyeleti hatóságok jelentős 
szakértelemmel rendelkező szervként 
kapjanak megbízást arra, hogy Bizottság 
részére történő benyújtás céljából olyan 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgozzanak ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. 
Szabályozástechnikai standardokat kell 
kidolgozni az IKT-kockázatok kezelése, 
bejelentése és tesztelése, valamint a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
megbízható nyomon követésére vonatkozó 
alapkövetelmények területén.

európai felügyeleti hatóságok jelentős 
szakértelemmel rendelkező szervként 
kapjanak megbízást arra, hogy Bizottság 
részére történő benyújtás céljából olyan 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgozzanak ki, amelyek nem igényelnek 
szakpolitikai döntéseket. 
Szabályozástechnikai standardokat kell 
kidolgozni az IKT-kockázatok kezelése, 
bejelentése és tesztelése, valamint a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
megbízható nyomon követésére vonatkozó 
alapkövetelmények területén. A 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
kidolgozása során az európai felügyeleti 
hatóságoknak kellően figyelembe kell 
venniük az arányossági szempontokkal 
kapcsolatos megbízatásukat, és tanácsot 
kell kérniük az arányossággal foglalkozó 
tanácsadó bizottságaiktól, különösen a 
DORA-keretrendszer kkv-kra és közepes 
tőkeértékű vállalatokra történő 
alkalmazásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 236
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
69 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69a) A konszolidációs folyamat 
keretében felül kell vizsgálni és át kell 
dolgozni az európai felügyeleti hatóságok 
által az említett rendeletek és irányelvek 
alkalmazása kapcsán kiadott 
iránymutatásokat, hogy az uniós jogban 
az IKT-kockázatokra vonatkozó 
követelmények jogalapja kizárólag e 
rendeletből, annak végrehajtási jogi 
aktusaiból és/vagy az azokkal 
összhangban hozott, a rendelet hatálya 
alá tartozó szervezetekre vonatkozó 
határozatokból és ajánlásokból 
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következzen.

Or. en

Módosítás 237
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekkel kapcsolatos 
bejelentések könnyebb 
összehasonlíthatósága, valamint a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók IKT-szolgáltatásainak 
igénybevételéről szóló szerződéses 
megállapodások átláthatósága érdekében az 
EFH-knak felhatalmazást kell kapniuk 
végrehajtás-technikai standardtervezetek 
kidolgozására, amelyek meghatározzák a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
események pénzügyi szervezetek általi 
bejelentésének egységes 
mintadokumentumait, 
formanyomtatványait és eljárásait, 
valamint az információ-nyilvántartás 
egységes mintadokumentumait. E 
standardok kidolgozása során az EFH-knak 
figyelembe kell venniük a szervezetek 
méretét és összetettségét, valamint 
tevékenységeik jellegét és kockázati 
szintjét. A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az EUMSZ 291. cikke szerinti 
végrehajtási jogi aktusok útján és az 
1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU 
rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 15. 
cikkével összhangban elfogadja az említett 
végrehajtás-technikai standardokat. Mivel 
az 1060/2009/EK, a 648/2012/EU, a 
600/2014/EU, valamint a 909/2014/EU 
rendelet szabályozás- és végrehajtás-
technikai standardokra épülő, 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktusok útján már megfogalmazott 

(71) A jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekkel kapcsolatos 
bejelentések könnyebb 
összehasonlíthatósága, valamint a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók IKT-szolgáltatásainak 
igénybevételéről szóló szerződéses 
megállapodások átláthatósága érdekében az 
EFH-knak felhatalmazást kell kapniuk 
végrehajtás-technikai standardtervezetek 
kidolgozására, amelyek meghatározzák a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
események pénzügyi szervezetek általi 
bejelentésének egységes 
mintadokumentumait, 
formanyomtatványait és eljárásait, 
valamint az információ-nyilvántartás 
egységes mintadokumentumait. E 
standardok kidolgozása során az EFH-knak 
figyelembe kell venniük a szervezetek 
jellegét, méretét, összetettségét és üzleti 
profilját, valamint tevékenységeik jellegét 
és kockázati szintjét. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 291. 
cikke szerinti végrehajtási jogi aktusok 
útján és az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban elfogadja az említett 
végrehajtás-technikai standardokat. Mivel 
az 1060/2009/EK, a 648/2012/EU, a 
600/2014/EU, valamint a 909/2014/EU 
rendelet szabályozás- és végrehajtás-
technikai standardokra épülő, 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
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további követelményeket, helyénvaló 
felhatalmazni az EFH-kat, hogy akár 
önállóan, akár a vegyes bizottság keretében 
együttesen szabályozás- és végrehajtás-
technikai standardokat terjesszenek a 
Bizottság elé felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása 
céljából, amelyek átveszik és aktualizálják 
az IKT-kockázatkezelési szabályokat.

jogi aktusok útján már megfogalmazott 
további követelményeket, helyénvaló 
felhatalmazni az EFH-kat, hogy akár 
önállóan, akár a vegyes bizottság keretében 
együttesen szabályozás- és végrehajtás-
technikai standardokat terjesszenek a 
Bizottság elé felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusok elfogadása 
céljából, amelyek átveszik és aktualizálják 
az IKT-kockázatkezelési szabályokat.

Or. en

Módosítás 238
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
73 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73a) Jóllehet a kibertámadások elleni 
védelem fontos eszközt jelent a pénzügyi 
instabilitás elleni küzdelemben, meg kell 
jegyezni, hogy a legjelentősebb 
rendszerszintű kockázatok nem külső 
fenyegetésekből, hanem magából a 
pénzügyi rendszerből erednek annak belső 
mechanizmusai és ösztönzőrendszere 
miatt. E tekintetben e rendeletet a 
pénzügyi stabilitás előmozdításának 
szükséges, de nem elégséges feltételeként 
kell értelmezni,

Or. en

Módosítás 239
Alfred Sant, Carmen Avram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a pénzforgalmi vonatkozású 
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jelentős működési zavaroknak vagy 
biztonsági eseményeknek a 2. cikk (1) 
bekezdésének a)–c) pontjában említett 
pénzügyi szervezetek általi bejelentése az 
illetékes hatóságoknál;

Or. en

Módosítás 240
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a harmadik féltől eredő IKT-
kockázat pénzügyi szervezetek általi 
megbízható kezelésére vonatkozó 
intézkedések;

— a harmadik féltől eredő IKT-
kockázatnak a pénzügyi szervezetek általi 
megbízható kezelésére vonatkozó 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 241
Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rendelet előírja, hogy az EFH-
knak szabályozástechnikai standardokat 
kell kidolgozniuk az IKT-kockázatok 
kezelése, bejelentése és tesztelése, 
valamint a harmadik féltől eredő IKT-
kockázat megbízható nyomon követésére 
vonatkozó alapkövetelmények területén. E 
szabályozástechnikai standardok 
kidolgozása során az EFH-knak teljes 
mértékben figyelembe kell venniük és be 
kell építeniük a korábbi iránymutatásokat 
és az e rendelet hatálybalépése előtt 
kiadott minden egyéb szabályozási 
követelményt annak érdekében, hogy 
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lehetőség szerint és e rendelettel 
összhangban biztosítsák a szabályozás 
folytonosságát és stabilitását.

Or. en

Módosítás 242
Alfred Sant, Carmen Avram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamok hatáskörét a közbiztonság, a 
védelem és a nemzetbiztonság uniós 
joggal összhangban történő 
fenntartásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 243
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet követelményeit az e 
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek 
méretével és kockázatával arányos módon 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez kockázatalapú és arányos megközelítést vezet be a rendeletbe.

Módosítás 244
Engin Eroglu



PE693.603v01-00 66/322 AM\1232471HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hitelintézetek; a) hitelintézetek, amennyiben nem 
minősülnek az (EU) 2019/876 rendelet 
(CRR2) 4. cikkének 145. pontjában 
meghatározott kis méretű és nem összetett 
intézménynek;

Or. en

Módosítás 245
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kriptoeszköz-szolgáltatók, 
kriptoeszköz-kibocsátók, eszközalapú 
tokenek kibocsátói és jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátói;

e) kriptoeszköz-szolgáltatók, 
kriptoeszköz-kibocsátók és ajánlattevők, 
eszközalapú tokenek kibocsátói és jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátói;

Or. en

Módosítás 246
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) központi értéktárak; f) központi értéktárak és 
értékpapírkiegyenlítésirendszer-
üzemeltetők;

Or. en
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Módosítás 247
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) központi értéktárak; f) központi értéktárak és 
értékpapírkiegyenlítésirendszer-
üzemeltetők;

Or. en

Módosítás 248
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) alapkezelő társaságok; k) alapkezelő társaságok és a 
2009/65/EK irányelv értelmében vett, saját 
kezelésű ÁÉKBV befektetési társaságok és 
a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
alternatívbefektetésialap-kezelők;

Or. en

Módosítás 249
Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek;

törölve
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Or. en

Indokolás

E módosítás célja a kkv-k további bürokráciától és többletköltségektől való védelme, 
tekintettel arra, hogy a biztosításközvetítők nem tárolnak személyes adatokat, hanem csak 
megkönnyítik a fogyasztók és a biztosítótársaságok közötti adatáramlást. Ezenkívül az 
általános adatvédelmi rendelet a biztosításközvetítőkre továbbra is alkalmazandó.

Módosítás 250
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek;

törölve

Or. en

Módosítás 251
Costas Mavrides

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek;

törölve

Or. en

Indokolás

The risk to the financial stability arising out of the activities of intermediaries is very low. The 
vast majority of intermediaries do not develop/use their own ICT system. Intermediaries use, 
for their clients and their policies, either the insurers’ system or a market interface. In the 
cases where, in addition to a “general software” for databases, a more insurance-specific 
software is used, they are brought by specialised “insurance” software houses (increasingly 
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cloud-based), which guarantee insurance market conformity and allow for safe interaction 
with insurers or other parties within the insurance value chain. Consequently, the 
communication and ICT transactions between an intermediary and an insurer are always 
carried out via a system in which the level of protection is guaranteed by either the insurer or 
the interface. By including intermediaries in the scope of DORA, compliance with the ICT-
risk management requirements will be unnecessarily duplicated or triplicated. The 
consequences of an intermediary not being operational for a day or a week are of extremely 
low risk for the insurance contract and service continuity and furthermore for the financial 
stability. Macro-economically, the shutdown of an intermediary ICT system has no 
consequence on the provider’s capability of rendering services or on the integrity of the 
“main-ICT system” of the insurer. Micro-economically, consumers’ personal data are 
safeguarded as the insurance contract information is stored by the insurer and the integrity of 
the contract is not affected. Other consequences are covered under GDPR, which is 
applicable to insurance intermediaries. Moreover, insurance intermediaries are regulated by 
the Insurance Distribution Directive Article 10.6 of the IDD which includes measures that 
protect clients’ money.

Módosítás 252
Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek;

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek, amennyiben nem minősülnek 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, és 
nem támaszkodnak kizárólag szervezett 
automatizált értékesítési rendszerekre;

Or. en

Módosítás 253
José Manuel García-Margallo y Marfil

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
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biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek;

biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek, amennyiben nem minősülnek 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, és 
nem támaszkodnak kizárólag szervezett 
automatizált értékesítési rendszerekre;

Or. en

Módosítás 254
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek;

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek, amennyiben nem minősülnek 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak;

Or. en

Módosítás 255
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek;

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek, amennyiben nem minősülnek 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak;

Or. en

Módosítás 256
Siegfried Mureşan
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek;

n) biztosításközvetítők, 
viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személyek, a mikrovállalkozások 
kivételével;

Or. en

Módosítás 257
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények;

o) foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények, kivéve, ha olyan 
nyugdíjrendszereket működtetnek, 
amelyeknek összesen legfeljebb 15 tagja 
van;

Or. en

Módosítás 258
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények;

o) foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények, amennyiben nem 
minősülnek mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak;

Or. en
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Módosítás 259
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) jogszabály szerint engedélyezett 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló 
társaságok;

törölve

Or. en

Módosítás 260
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) jogszabály szerint engedélyezett 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló 
társaságok;

törölve

Or. en

Indokolás

Nem képezik a pénzügyi rendszer részét és technikailag sem kapcsolódnak hozzá.

Módosítás 261
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) jogszabály szerint engedélyezett 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló 
társaságok;

törölve

Or. en



AM\1232471HU.docx 73/322 PE693.603v01-00

HU

Módosítás 262
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) vállalatcsoporton belüli IKT-
szolgáltatók, ha kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciókhoz kapcsolódó IKT-
szolgáltatásokat nyújtanak, kivéve e 
rendelet V. fejezetének II. szakaszát, 
amely az ilyen szolgáltatókra nem 
alkalmazandó;

Or. en

Módosítás 263
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) fizetési rendszerek;

Or. en

Módosítás 264
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) fizetési rendszerek üzemeltetői.

Or. en



PE693.603v01-00 74/322 AM\1232471HU.docx

HU

Módosítás 265
Alfred Sant, Carmen Avram, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) fizetésikártya-hálózatok;

Or. en

Indokolás

A fizetési kártyák folytonossága, hatékonysága és biztonsága teljes mértékben hozzájárul a 
pénzügyi stabilitáshoz, tekintettel arra is, hogy a fogyasztók igen széles körben használják 
ezeket.

Módosítás 266
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) központi bankok, beleértve az 
EKB-t is;

Or. en

Módosítás 267
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ub) értelemszerűen az európai 
felügyeleti hatóságok, az illetékes 
hatóságok, a Bizottság pénzügyi 
politikáért felelős főigazgatósága;
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Or. en

Módosítás 268
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet III. fejezete az (EU) 
2015/2366 irányelvben meghatározott 
valamennyi pénzforgalmi szolgáltatóra 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv szerinti (salátairányelvben módosított) 
egységes jelentéstételi csatorna létrehozására irányuló javaslattal összhangban.

Módosítás 269
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet alkalmazásában az a)–t) 
pontban említett szervezetek együttes 
megnevezése „pénzügyi szervezetek”.

(2) E rendelet alkalmazásában az a)–t) 
pontban említett szervezetek és a központi 
bankok – köztük az EKB – együttes 
megnevezése „pénzügyi szervezetek”.

Or. en

Módosítás 270
Alfred Sant

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

(2a) E rendelet a pénzügyi szervezetek 
tekintetében az Unió egész területén 
magas szintű kiberbiztonságot biztosító 
intézkedésekről szóló irányelvhez (NIS 2) 
kapcsolódó ágazatspecifikus uniós jogi 
aktusnak minősül [illessze be a teljes 
címet és a HL-kiadványra való 
hivatkozást, amikor ismertté válik]. A NIS 
2 irányelv alapján megállapított 
rendelkezések helyett e rendeletnek az 
információs és kommunikációs 
technológiai kockázatkezelési 
intézkedésekre, az IKT-vonatkozású 
biztonsági események kezelésére és 
különösen a biztonsági események 
bejelentésére, valamint a digitális 
működési reziliencia tesztelésére, az 
információmegosztási megállapodásokra 
és a harmadik féltől eredő IKT-
kockázatokra vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. A tagállamok ezért nem 
alkalmazhatják a NIS 2 irányelv 
kiberbiztonsági kockázatkezelési és 
jelentési kötelezettségekre, 
információmegosztásra, felügyeletre és 
végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit az 
e rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi 
szervezetekre. Ugyanakkor fontos, hogy a 
NIS 2 irányelv alapján fennmaradjon a 
szoros kapcsolat és információmegosztás 
a pénzügyi ágazattal. Ennek érdekében e 
rendelet értelmében valamennyi pénzügyi 
felügyelet, a pénzügyi ágazat európai 
felügyeleti hatóságai és az illetékes 
nemzeti hatóságok részt vehetnek 
stratégiai politikai megbeszéléseken és az 
együttműködési csoport technikai 
munkájában, valamint információt 
cserélhetnek és együttműködhetnek a NIS 
2 irányelv alapján kijelölt egyedüli 
kapcsolattartó ponttal és a nemzeti 
CSIRT-ekkel. Az e rendelet szerinti 
illetékes hatóságoknak a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági események 
részleteit is továbbítaniuk kell a NIS 2 
irányelv alapján kijelölt egyedüli 
kapcsolattartó pontok részére. Ezenkívül a 
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tagállamoknak továbbra is be kell 
vonniuk a pénzügyi ágazatot 
kiberbiztonsági stratégiájukba, és a 
nemzeti CSIRT-ek tevékenységei 
kiterjedhetnek a pénzügyi ágazatra.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a DORA rendelet követelményei teljes mértékben felváltják a jelenleg a 
NIS hatálya alá tartozó pénzügyi szervezetekre vonatkozó, NIS irányelvben meghatározott 
követelményeket, a két szöveg közötti kölcsönhatás tisztázása érdekében a javasolt NIS2 
irányelv (13) preambulumbekezdése átkerül a DORA rendelet 2. cikkébe. Ez jogbiztonságot 
nyújt arra nézve, hogy a NIS irányelv (és annak bármilyen jövőbeli módosítása) nem 
vonatkozik a DORA rendelet által szabályozott szervezetekre.

Módosítás 271
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
következőkre:
a) a 2003/361/EK ajánlás melléklete 2. 
cikke szerint mikro-, kis és 
középvállalkozásnak minősülő, jogszabály 
szerint engedélyezett könyvvizsgálók és 
könyvvizsgáló társaságok;
b) a 2009/138/EK irányelv 4. cikkével 
összhangban méretük miatt nem 
tartoznak a rendelet hatálya alá a 
biztosítók és viszontbiztosítók;
c) a 3. cikk 50. pontjával összhangban 
mikrovállalkozásnak minősülő 
biztosításközvetítők, viszontbiztosítás-
közvetítők és kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személyek.

Or. en
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Indokolás

Az arányosság elvével és a kockázatalapú megközelítéssel összhangban e rendeletnek az IKT-
kockázatoknak kitett szervezetekre kell összpontosítania. Ezért a hatályát felül kell vizsgálni, 
hogy mentesüljenek a következők: a mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő, jogszabály 
szerint engedélyezett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló társaságok, azok a biztosítók és 
viszontbiztosítók, amelyek nem tartoznak a 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) hatálya alá, 
valamint a 3. cikk 50. pontjával összhangban mikrovállalkozásnak minősülő 
biztosításközvetítők, viszontbiztosítás-közvetítők és kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személyek.

Módosítás 272
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „digitális működési reziliencia”: a 
pénzügyi szervezet képessége arra, hogy 
kiépítse, biztosítsa és felülvizsgálja 
technológiai szempontból vett működési 
integritását azáltal, hogy közvetlenül vagy 
közvetetten, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató szolgáltatásainak 
igénybevételével gondoskodik azon IKT-
vonatkozású funkciók teljes körének 
ellátásáról, amelyek a pénzügyi szervezet 
által használt, a pénzügyi szolgáltatások 
folyamatos nyújtását és minőségét 
támogató hálózati és információs 
rendszerek biztonságának kezeléséhez 
szükségesek,

1. „digitális működési reziliencia”: a 
pénzügyi szervezet képessége arra, hogy 
kiépítse, biztosítsa és felülvizsgálja 
technológiai működési integritását azáltal, 
hogy az IKT-képességeit befolyásoló 
működési zavarok esetében gondoskodik a 
szolgáltatások folyamatos biztosításáról és 
minőségéről;

Or. en

Módosítás 273
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. „digitális működési reziliencia”: a 
pénzügyi szervezet képessége arra, hogy 
kiépítse, biztosítsa és felülvizsgálja 
technológiai szempontból vett működési 
integritását azáltal, hogy közvetlenül vagy 
közvetetten, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató szolgáltatásainak 
igénybevételével gondoskodik azon IKT-
vonatkozású funkciók teljes körének 
ellátásáról, amelyek a pénzügyi szervezet 
által használt, a pénzügyi szolgáltatások 
folyamatos nyújtását és minőségét 
támogató hálózati és információs 
rendszerek biztonságának kezeléséhez 
szükségesek,

1. „működési reziliencia”: a pénzügyi 
szervezet képessége arra, hogy kiépítse, 
biztosítsa és felülvizsgálja technológiai 
szempontból vett működési integritását 
azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetetten, 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
szolgáltatásainak igénybevételével 
gondoskodik azon IKT-vonatkozású 
funkciók teljes körének ellátásáról, 
amelyek a pénzügyi szervezet által 
használt, a pénzügyi szolgáltatások 
folyamatos nyújtását és minőségét 
támogató hálózati és információs 
rendszerek biztonságának kezeléséhez 
szükségesek;

Or. en

Módosítás 274
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „IKT-kockázat”: minden olyan, a 
hálózati és információs rendszerek 
használata kapcsán észszerűen 
azonosítható körülmény, ideértve a 
rendellenes működést, a 
kapacitástúllépést, a meghibásodást, a 
zavart, az állapotromlást, a rendellenes 
használatot, a veszteséget, valamint az 
egyéb típusú rosszindulatú és nem 
rosszindulatú eseményt is, amely 
bekövetkezése esetén veszélyeztetheti a 
hálózati és információs rendszerek, 
valamely technológiafüggő eszköz vagy 
folyamat, a műveletek és folyamatok 
végrehajtása, vagy a szolgáltatásnyújtás 
biztonságát, és ezáltal veszélyezteti az 
adatok, a szoftverek, vagy az IKT-
szolgáltatásokban és -infrastruktúrákban 
foglalt egyéb összetevők integritását vagy 
rendelkezésre állását, vagy a titoktartás 
megsértéséhez, a fizikai IKT-

4. „IKT-kockázat”: minden olyan, a 
hálózati és információs rendszerek 
használatából eredő, észszerűen 
azonosítható körülmény, amely 
bekövetkezése esetén veszélyeztetheti a 
hálózati és információs rendszerek, 
valamely technológiafüggő eszköz vagy 
folyamat, a műveletek és folyamatok 
végrehajtása, vagy a szolgáltatásnyújtás 
biztonságát, vagy hátrányosan érintheti 
ezeket;



PE693.603v01-00 80/322 AM\1232471HU.docx

HU

infrastruktúra károsodásához, vagy egyéb 
káros hatáshoz vezet;

Or. en

Módosítás 275
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „IKT-kockázat”: minden olyan, a 
hálózati és információs rendszerek 
használata kapcsán észszerűen 
azonosítható körülmény, ideértve a 
rendellenes működést, a 
kapacitástúllépést, a meghibásodást, a 
zavart, az állapotromlást, a rendellenes 
használatot, a veszteséget, valamint az 
egyéb típusú rosszindulatú és nem 
rosszindulatú eseményt is, amely 
bekövetkezése esetén veszélyeztetheti a 
hálózati és információs rendszerek, 
valamely technológiafüggő eszköz vagy 
folyamat, a műveletek és folyamatok 
végrehajtása, vagy a szolgáltatásnyújtás 
biztonságát, és ezáltal veszélyezteti az 
adatok, a szoftverek, vagy az IKT-
szolgáltatásokban és -infrastruktúrákban 
foglalt egyéb összetevők integritását vagy 
rendelkezésre állását, vagy a titoktartás 
megsértéséhez, a fizikai IKT-infrastruktúra 
károsodásához, vagy egyéb káros hatáshoz 
vezet;

4. „IKT-kockázat”: minden olyan, a 
hálózati és információs rendszerek 
használata kapcsán észszerűen 
azonosítható körülmény, amely 
bekövetkezése esetén veszélyeztetheti a 
hálózati és információs rendszerek, 
valamely technológiafüggő eszköz vagy 
folyamat, a műveletek és folyamatok 
végrehajtása, vagy a szolgáltatásnyújtás 
biztonságát, és ezáltal veszélyezteti az 
adatok, a szoftverek, vagy az IKT-
szolgáltatásokban és -infrastruktúrákban 
foglalt egyéb összetevők integritását vagy 
rendelkezésre állását, vagy a titoktartás 
megsértéséhez, a fizikai IKT-infrastruktúra 
károsodásához, vagy egyéb káros hatáshoz 
vezet;

Or. en

Módosítás 276
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

4. „IKT-kockázat”: minden olyan, a 
hálózati és információs rendszerek 
használata kapcsán észszerűen 
azonosítható körülmény, ideértve a 
rendellenes működést, a kapacitástúllépést, 
a meghibásodást, a zavart, az 
állapotromlást, a rendellenes használatot, a 
veszteséget, valamint az egyéb típusú 
rosszindulatú és nem rosszindulatú 
eseményt is, amely bekövetkezése esetén 
veszélyeztetheti a hálózati és információs 
rendszerek, valamely technológiafüggő 
eszköz vagy folyamat, a műveletek és 
folyamatok végrehajtása, vagy a 
szolgáltatásnyújtás biztonságát, és ezáltal 
veszélyezteti az adatok, a szoftverek, vagy 
az IKT-szolgáltatásokban és -
infrastruktúrákban foglalt egyéb 
összetevők integritását vagy rendelkezésre 
állását, vagy a titoktartás megsértéséhez, a 
fizikai IKT-infrastruktúra károsodásához, 
vagy egyéb káros hatáshoz vezet;

4. „működési kockázat”: minden 
olyan, a hálózati és információs rendszerek 
használata kapcsán észszerűen 
azonosítható körülmény, ideértve a 
rendellenes működést, a kapacitástúllépést, 
a meghibásodást, a zavart, az 
állapotromlást, a rendellenes használatot, a 
veszteséget, valamint az egyéb típusú 
rosszindulatú és nem rosszindulatú 
eseményt is, amely bekövetkezése esetén 
veszélyeztetheti a hálózati és információs 
rendszerek, valamely technológiafüggő 
eszköz vagy folyamat, a műveletek és 
folyamatok végrehajtása, vagy a 
szolgáltatásnyújtás biztonságát, és ezáltal 
veszélyezteti az adatok, a szoftverek, vagy 
az IKT-szolgáltatásokban és -
infrastruktúrákban foglalt egyéb 
összetevők integritását vagy rendelkezésre 
állását, vagy a titoktartás megsértéséhez, a 
fizikai IKT-infrastruktúra károsodásához, 
vagy egyéb káros hatáshoz vezet;

Or. en

Indokolás

Nem különülnek el egymástól egyértelműen az IKT-kockázatok és a nem IKT-kockázatok, ami 
befolyásolhatja a hálózati és információs rendszerek használatát. A kockázat meghatározását 
ezért átdolgoztuk annak biztosítása érdekében, hogy az kiterjedjen a hálózati és információs 
rendszerekre hatást gyakorló valamennyi kockázatra. Ez a módosítás az egész szövegben 
horizontálisan alkalmazandó.

Módosítás 277
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „IKT-kockázat”: minden olyan, a 
hálózati és információs rendszerek 
használata kapcsán észszerűen 

4. „IKT-kockázat”: minden olyan, a 
hálózati és információs rendszerek 
használata kapcsán észszerűen 
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azonosítható körülmény, ideértve a 
rendellenes működést, a kapacitástúllépést, 
a meghibásodást, a zavart, az 
állapotromlást, a rendellenes használatot, a 
veszteséget, valamint az egyéb típusú 
rosszindulatú és nem rosszindulatú 
eseményt is, amely bekövetkezése esetén 
veszélyeztetheti a hálózati és információs 
rendszerek, valamely technológiafüggő 
eszköz vagy folyamat, a műveletek és 
folyamatok végrehajtása, vagy a 
szolgáltatásnyújtás biztonságát, és ezáltal 
veszélyezteti az adatok, a szoftverek, vagy 
az IKT-szolgáltatásokban és -
infrastruktúrákban foglalt egyéb 
összetevők integritását vagy rendelkezésre 
állását, vagy a titoktartás megsértéséhez, a 
fizikai IKT-infrastruktúra károsodásához, 
vagy egyéb káros hatáshoz vezet;

azonosítható körülmény, ideértve a 
rendellenes működést, a kapacitástúllépést, 
a meghibásodást, a zavart, az 
állapotromlást, a rendellenes használatot, a 
veszteséget, valamint az egyéb típusú 
rosszindulatú és nem rosszindulatú 
eseményt is, amely bekövetkezése esetén 
veszélyeztetheti a hálózati és információs 
rendszerek, valamely IKT-tól függő eszköz 
vagy folyamat, a műveletek és folyamatok 
végrehajtása, vagy a szolgáltatásnyújtás 
biztonságát, és ezáltal veszélyezteti az 
adatok, a szoftverek, vagy az IKT-
szolgáltatásokban és -infrastruktúrákban 
foglalt egyéb összetevők integritását vagy 
rendelkezésre állását, vagy a titoktartás 
megsértéséhez, a fizikai IKT-infrastruktúra 
károsodásához, vagy egyéb káros hatáshoz 
vezet;

Or. en

Módosítás 278
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „információs eszköz”: információk 
olyan tárgyi vagy immateriális 
gyűjteménye, amely védelemre érdemes;

5. „információs eszköz”: információk 
olyan tárgyi vagy immateriális 
gyűjteménye, amely egy szervezet számára 
értékkel bír és védelmet igényel;

Or. en

Módosítás 279
Alfred Sant, Carmen Avram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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5a. „biztonsági esemény”: minden 
olyan esemény, amely megzavarhatja vagy 
ténylegesen megzavarja valamely 
pénzügyi szervezet működését;

Or. en

Módosítás 280
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a hálózati és információs 
rendszerekben előforduló, előre nem 
látott, azonosított, rosszindulatú vagy nem 
rosszindulatú tevékenységgel előidézett 
esemény, amely veszélyezteti a hálózati és 
információs rendszerek, illetve az e 
rendszerekben kezelt, tárolt vagy 
továbbított információk biztonságát, vagy 
káros hatással van a pénzügyi szervezet 
által nyújtott pénzügyi szolgáltatások 
rendelkezésre állására, bizalmas jellegére, 
folytonosságára vagy hitelességére;

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: minden olyan esemény, amely 
veszélyezteti a tárolt, továbbított vagy 
feldolgozott adatok vagy a hálózati és 
információs rendszerek által kínált vagy 
azokon keresztül elérhető kapcsolódó 
szolgáltatások elérhetőségét, hitelességét, 
integritását vagy bizalmas jellegét;

Or. en

Módosítás 281
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a hálózati és információs 
rendszerekben előforduló, előre nem 
látott, azonosított, rosszindulatú vagy nem 
rosszindulatú tevékenységgel előidézett 
esemény, amely veszélyezteti a hálózati és 

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a pénzügyi szervezet által nem 
tervezett esemény vagy kapcsolódó 
események sorozata, amely káros hatással 
van, vagy lesz a pénzügyi szervezet által 
nyújtott pénzügyi szolgáltatások 
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információs rendszerek, illetve az e 
rendszerekben kezelt, tárolt vagy 
továbbított információk biztonságát, vagy 
káros hatással van a pénzügyi szervezet 
által nyújtott pénzügyi szolgáltatások 
rendelkezésre állására, bizalmas jellegére, 
folytonosságára vagy hitelességére;

integritására, rendelkezésre állására, 
bizalmas jellegére, folytonosságára és/vagy 
hitelességére;

Or. en

Módosítás 282
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a hálózati és információs 
rendszerekben előforduló, előre nem 
látott, azonosított, rosszindulatú vagy nem 
rosszindulatú tevékenységgel előidézett 
esemény, amely veszélyezteti a hálózati és 
információs rendszerek, illetve az e 
rendszerekben kezelt, tárolt vagy 
továbbított információk biztonságát, vagy 
káros hatással van a pénzügyi szervezet 
által nyújtott pénzügyi szolgáltatások 
rendelkezésre állására, bizalmas jellegére, 
folytonosságára vagy hitelességére;

6. „működési biztonsági esemény”: 
minden olyan esemény, amely 
veszélyezteti a hálózati és információs 
rendszerek, illetve az e rendszerekben 
kezelt, tárolt vagy továbbított információk 
biztonságát, vagy káros hatással van a 
pénzügyi szervezet által nyújtott pénzügyi 
szolgáltatások rendelkezésre állására, 
bizalmas jellegére, folytonosságára vagy 
hitelességére;

Or. en

Indokolás

Nem különülnek el egymástól egyértelműen az IKT-vonatkozású és a más, nem IKT-
vonatkozású biztonsági események, ami befolyásolhatja a hálózati és információs rendszerek 
használatát. A biztonsági események meghatározását ezért a NIS irányelvben és a pénzügyi 
szektorban használt meghatározásoknak megfelelően átdolgozzuk. Ez a módosítás az egész 
szövegben horizontálisan alkalmazandó.

Módosítás 283
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a hálózati és információs 
rendszerekben előforduló, előre nem látott, 
azonosított, rosszindulatú vagy nem 
rosszindulatú tevékenységgel előidézett 
esemény, amely veszélyezteti a hálózati és 
információs rendszerek, illetve az e 
rendszerekben kezelt, tárolt vagy 
továbbított információk biztonságát, vagy 
káros hatással van a pénzügyi szervezet 
által nyújtott pénzügyi szolgáltatások 
rendelkezésre állására, bizalmas jellegére, 
folytonosságára vagy hitelességére;

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a hálózati és információs 
rendszerekben előforduló, előre nem látott, 
azonosított esemény vagy kapcsolódó 
események sorozata, amely veszélyezteti a 
hálózati és információs rendszerek 
biztonságát, vagy káros hatással van a 
pénzügyi szervezet által nyújtott pénzügyi 
szolgáltatások rendelkezésre állására, 
bizalmas jellegére, folytonosságára vagy 
hitelességére;

Or. en

Módosítás 284
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a hálózati és információs 
rendszerekben előforduló, előre nem látott, 
azonosított, rosszindulatú vagy nem 
rosszindulatú tevékenységgel előidézett 
esemény, amely veszélyezteti a hálózati és 
információs rendszerek, illetve az e 
rendszerekben kezelt, tárolt vagy 
továbbított információk biztonságát, vagy 
káros hatással van a pénzügyi szervezet 
által nyújtott pénzügyi szolgáltatások 
rendelkezésre állására, bizalmas jellegére, 
folytonosságára vagy hitelességére;

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a hálózati és információs 
rendszerekben előforduló, előre nem látott, 
azonosított, rosszindulatú vagy nem 
rosszindulatú tevékenységgel előidézett 
biztonsági esemény, amely veszélyezteti a 
hálózati és információs rendszerek, illetve 
az e rendszerekben kezelt, tárolt vagy 
továbbított információk biztonságát, vagy 
káros hatással van vagy lehet a pénzügyi 
szervezet által nyújtott pénzügyi 
szolgáltatások rendelkezésre állására, 
bizalmas jellegére, folytonosságára vagy 
hitelességére;

Or. en
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Módosítás 285
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: a hálózati és információs 
rendszerekben előforduló, előre nem 
látott, azonosított, rosszindulatú vagy nem 
rosszindulatú tevékenységgel előidézett 
esemény, amely veszélyezteti a hálózati és 
információs rendszerek, illetve az e 
rendszerekben kezelt, tárolt vagy 
továbbított információk biztonságát, vagy 
káros hatással van a pénzügyi szervezet 
által nyújtott pénzügyi szolgáltatások 
rendelkezésre állására, bizalmas jellegére, 
folytonosságára vagy hitelességére;

6. „IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény”: minden olyan, a hálózati és 
információs rendszerek biztonságára 
ténylegesen kedvezőtlen hatást gyakorló, 
rosszindulatú vagy nem rosszindulatú 
tevékenységgel előidézett esemény, amely 
veszélyezteti a hálózati és információs 
rendszerek, illetve az e rendszerekben 
kezelt, tárolt vagy továbbított információk 
biztonságát, vagy káros hatással van a 
pénzügyi szervezet által nyújtott pénzügyi 
szolgáltatások rendelkezésre állására, 
bizalmas jellegére, folytonosságára vagy 
hitelességére;

Or. en

Módosítás 286
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „működési vagy biztonsági 
vonatkozású pénzforgalmi biztonsági 
esemény”: a 2. cikk (1) bekezdésének a)–
c) pontjában említett pénzügyi szervezetek 
által előre nem látott esemény vagy 
egymáshoz kapcsolódó események 
sorozata, amelyek kedvezőtlen hatással 
vannak vagy lehetnek a pénzforgalmi 
szolgáltatások integritására, 
elérhetőségére, bizalmas jellegére, 
hitelességére vagy folytonosságára;
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Or. en

Módosítás 287
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény”: olyan IKT-
vonatkozású biztonsági esemény, amely 
fokozottan káros hatással lehet a pénzügyi 
szervezet kulcsfontosságú funkcióit 
támogató hálózati és információs 
rendszerekre;

7. „jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény”: olyan IKT-
vonatkozású biztonsági esemény, amely 
várhatóan jelentős káros hatással van a 
pénzügyi szervezet kulcsfontosságú 
funkcióit támogató hálózati és információs 
rendszerekre;

Or. en

Módosítás 288
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény”: olyan IKT-
vonatkozású biztonsági esemény, amely 
fokozottan káros hatással lehet a pénzügyi 
szervezet kulcsfontosságú funkcióit 
támogató hálózati és információs 
rendszerekre;

7. „jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény”: olyan IKT-
vonatkozású biztonsági esemény, amely 
fokozottan káros hatással van vagy lehet a 
pénzügyi szervezet kulcsfontosságú 
funkcióit támogató hálózati és információs 
rendszerekre;

Or. en

Módosítás 289
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény”: olyan IKT-
vonatkozású biztonsági esemény, amely 
fokozottan káros hatással lehet a pénzügyi 
szervezet kulcsfontosságú funkcióit 
támogató hálózati és információs 
rendszerekre;

7. „jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény”: olyan IKT-
vonatkozású biztonsági esemény, amely 
esetében fennáll annak a kockázata, hogy 
jelentős káros hatással van a pénzügyi 
szervezet kulcsfontosságú funkcióit 
támogató hálózati és információs 
rendszerekre;

Or. en

Módosítás 290
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény”: olyan IKT-
vonatkozású biztonsági esemény, amely 
fokozottan káros hatással lehet a pénzügyi 
szervezet kulcsfontosságú funkcióit 
támogató hálózati és információs 
rendszerekre;

7. „jelentős működési biztonsági 
esemény”: olyan IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény, amely fokozottan 
káros hatással lehet a pénzügyi szervezet 
kulcsfontosságú funkcióit támogató 
hálózati és információs rendszerekre;

Or. en

Módosítás 291
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „jelentős működési vagy biztonsági 
vonatkozású pénzforgalmi biztonsági 
esemény”: a 16. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott kritériumoknak 
megfelelő működési vagy biztonsági 
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vonatkozású pénzforgalmi biztonsági 
esemény;

Or. en

Módosítás 292
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „jelentős kiberfenyegetés”: olyan 
kiberfenyegetés, amelynek jellemzői 
egyértelműen jelzik, hogy jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményhez vagy 
jelentős működési vagy biztonsági 
vonatkozású pénzforgalmi biztonsági 
eseményhez vezethet;

Or. en

Módosítás 293
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „sebezhetőség”: valamely eszköz, 
rendszer, folyamat vagy kontroll olyan 
gyengesége, érzékenysége vagy 
hiányossága, amely egy fenyegetés során 
kihasználható;

12. „sebezhetőség”: valamely eszköz, 
rendszer, folyamat vagy kontroll olyan 
gyengesége, érzékenysége vagy 
hiányossága, amely egy kiberfenyegetés 
során kihasználható;

Or. en

Módosítás 294
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: digitális és 
adatszolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, 
többek között a felhőszolgáltató, a 
szoftverszolgáltató, az adatelemzési 
szolgáltatást nyújtó és az adatközpont, 
kivéve a hardverösszetevő szállítóját, 
valamint az uniós jog szerint engedélyezett 
olyan vállalkozást, amely az (EU) 
2018/1972 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43 2. cikkének 4. pontjában 
meghatározott elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújt;

15. „harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: IKT szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozás;

_________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1972 irányelve (2018. 
december 11.) az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról 
(átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 
36. o.).

Or. en

Módosítás 295
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: digitális és 
adatszolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, 
többek között a felhőszolgáltató, a 
szoftverszolgáltató, az adatelemzési 
szolgáltatást nyújtó és az adatközpont, 
kivéve a hardverösszetevő szállítóját, 
valamint az uniós jog szerint engedélyezett 
olyan vállalkozást, amely az (EU) 
2018/1972 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43 2. cikkének 4. pontjában 

15. „harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: digitális és 
adatszolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, 
többek között a felhőszolgáltató, a 
szoftverszolgáltató, az adatelemzési 
szolgáltatást nyújtó és az adatközpont;
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meghatározott elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújt;
_________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1972 irányelve (2018. 
december 11.) az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról 
(átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 
36. o.).

Or. en

Indokolás

Az EBH fogalommeghatározásához való igazítás.

Módosítás 296
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: digitális és 
adatszolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, 
többek között a felhőszolgáltató, a 
szoftverszolgáltató, az adatelemzési 
szolgáltatást nyújtó és az adatközpont, 
kivéve a hardverösszetevő szállítóját, 
valamint az uniós jog szerint engedélyezett 
olyan vállalkozást, amely az (EU) 
2018/1972 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43 2. cikkének 4. pontjában 
meghatározott elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújt;

15. „harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: IKT szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozás, kivéve a hardverösszetevő 
szállítóját, valamint az uniós jog szerint 
engedélyezett olyan vállalkozást, amely az 
(EU) 2018/1972 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv43 2. cikkének 4. pontjában 
meghatározott elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújt;

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1972 irányelve (2018. december 11.) 
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 
2018.12.17., 36. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1972 irányelve (2018. december 11.) 
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 
2018.12.17., 36. o.).

Or. en
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Módosítás 297
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: digitális és 
adatszolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, 
többek között a felhőszolgáltató, a 
szoftverszolgáltató, az adatelemzési 
szolgáltatást nyújtó és az adatközpont, 
kivéve a hardverösszetevő szállítóját, 
valamint az uniós jog szerint engedélyezett 
olyan vállalkozást, amely az (EU) 
2018/1972 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43 2. cikkének 4. pontjában 
meghatározott elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújt;

15. „harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: digitális és 
adatszolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, 
többek között a felhőszolgáltató, a 
szoftverszolgáltató, az adatelemzési 
szolgáltatást nyújtó és az adatközpont, 
beleértve a valamely, termékek vagy 
szolgáltatások széles körét kínáló 
vállalkozás részét képező, IKT-
szolgáltatásokat nyújtó gazdasági egységet 
is, kivéve a hardverösszetevő szállítóját, 
valamint az uniós jog szerint engedélyezett 
olyan vállalkozást, amely az (EU) 
2018/1972 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43 2. cikkének 4. pontjában 
meghatározott elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújt;

_________________ _________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1972 irányelve (2018. december 11.) 
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 
2018.12.17., 36. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1972 irányelve (2018. december 11.) 
az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 
2018.12.17., 36. o.).

Or. en

Módosítás 298
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „vállalatcsoporton belüli IKT-
szolgáltató”: olyan IKT-szolgáltató, amely 
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az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében 
vagy 113. cikkének (6) bekezdésében 
említett, központi szervhez tartósan 
kapcsolt intézménycsoport részét képezi, 
vagy az 575/2013/EU rendelet 113. 
cikkének (7) bekezdésében említett 
ugyanazon intézményvédelmi rendszer alá 
tartozik, vagy amennyiben a hitelintézetek 
az említett rendelet 400. cikke (2) 
bekezdésének d) pontjában foglaltak 
szerint jogszabályi vagy alapszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően hálózati 
kapcsolatban állnak;

Or. en

Indokolás

Ebben az összefüggésben szükség van a „vállalatcsoporton belüli IKT-szolgáltató” 
fogalommeghatározására. Ez a javaslat prudenciális követelményeken alapul (a 
tőkekövetelmény-rendeletre való hivatkozások), és célja, hogy lefedje a különböző európai 
decentralizált banki modelleket).

Módosítás 299
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „vállalatcsoporton belüli, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: olyan vállalkozás, amely egy 
pénzügyi vállalatcsoport részét képezi, és 
kizárólag az ugyanazon csoportba tartozó 
pénzügyi szervezetek – többek között az 
anyavállalatok, leányvállalatok és 
fióktelepek, illetve más, közös tulajdonban 
vagy közös ellenőrzés alatt álló szervezetek 
– számára nyújt IKT-szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 300
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Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „vállalatcsoporton belüli, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: olyan harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató, amely valamely 
pénzügyi szervezettel összevont helyzetben 
van, vagy az 575/2013/EU rendeletben 
meghatározottak szerint egy pénzügyi 
szervezettel azonos vállalatcsoportba 
tartozik;

Or. en

Módosítás 301
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „vállalatcsoporton belüli IKT-
szolgáltató”: olyan vállalkozás, amely 
kizárólag az ugyanazon vállalatcsoporton 
belüli pénzügyi szervezetek részére nyújt 
IKT-szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 302
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „IKT-szolgáltatások”: IKT-rendszer 16. „IKT-szolgáltatások”: IKT-rendszer 
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útján egy vagy több belső vagy külső 
felhasználó részére nyújtott digitális és 
adatszolgáltatások, ideértve az adatok 
átadását, rögzítését, tárolását, 
feldolgozását, közlését, nyomon követését, 
valamint az adatalapú üzleti és 
döntéstámogató szolgáltatásokat;

útján egy vagy több belső vagy külső 
felhasználó részére nyújtott digitális és 
adatszolgáltatások;

Or. en

Módosítás 303
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „IKT-szolgáltatások”: IKT-rendszer 
útján egy vagy több belső vagy külső 
felhasználó részére nyújtott digitális és 
adatszolgáltatások, ideértve az adatok 
átadását, rögzítését, tárolását, 
feldolgozását, közlését, nyomon követését, 
valamint az adatalapú üzleti és 
döntéstámogató szolgáltatásokat;

16. „IKT-szolgáltatások”: IKT-rendszer 
útján egy vagy több belső vagy külső 
felhasználó részére folyamatosan nyújtott 
digitális és adatszolgáltatások, ideértve az 
adatok rögzítését, tárolását, feldolgozását, 
közlését, nyomon követését, valamint az 
adatalapú üzleti és döntéstámogató 
szolgáltatásokat, a szolgáltatásként 
biztosított hardvert, valamint a 
hardverszolgáltató által szoftver- vagy 
firmware-frissítéseken keresztül nyújtott 
műszaki támogatást magában foglaló 
hardverszolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 304
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „IKT-szolgáltatások”: IKT-rendszer 
útján egy vagy több belső vagy külső 
felhasználó részére nyújtott digitális és 

16. „IKT-szolgáltatások”: IKT-rendszer 
útján egy vagy több belső vagy külső 
felhasználó részére nyújtott digitális és 
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adatszolgáltatások, ideértve az adatok 
átadását, rögzítését, tárolását, 
feldolgozását, közlését, nyomon követését, 
valamint az adatalapú üzleti és 
döntéstámogató szolgáltatásokat;

adatszolgáltatások, ideértve az adatok 
átadását, rögzítését, tárolását, 
feldolgozását, közlését, nyomon követését, 
valamint az adatalapú üzleti és 
döntéstámogató szolgáltatásokat, kivéve a 
licenciába vett szoftverek karbantartására 
vonatkozó és telekommunikációs 
szerződéseket;

Or. en

Módosítás 305
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkció”: olyan funkció, amelynek kiesése, 
hibás vagy meghiúsult működése 
jelentősen rontaná a pénzügyi szervezet 
képességét az engedélyében foglalt 
feltételek és kötelezettségek, valamint a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
jogszabályokban előírt egyéb 
kötelezettségei folyamatos teljesítésére, 
illetve pénzügyi teljesítményét, vagy 
szolgáltatásai, tevékenységei 
megbízhatóságát, folytonosságát;

17. „kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkció”: olyan funkció, amely 
elengedhetetlen a pénzügyi szervezet 
működéséhez, mivel e funkció nélkül nem 
tudná teljesíteni szolgáltatásait, vagy 
amelynek meghiúsult működése jelentősen 
rontaná a pénzügyi szervezet képességét az 
engedélyében foglalt feltételek és 
kötelezettségek, valamint a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó 
jogszabályokban előírt egyéb 
kötelezettségei folyamatos teljesítésére, 
illetve pénzügyi teljesítményét, vagy 
szolgáltatásai, tevékenységei 
folytonosságát;

Or. en

Módosítás 306
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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17. „kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkció”: olyan funkció, amelynek kiesése, 
hibás vagy meghiúsult működése 
jelentősen rontaná a pénzügyi szervezet 
képességét az engedélyében foglalt 
feltételek és kötelezettségek, valamint a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
jogszabályokban előírt egyéb 
kötelezettségei folyamatos teljesítésére, 
illetve pénzügyi teljesítményét, vagy 
szolgáltatásai, tevékenységei 
megbízhatóságát, folytonosságát;

17. „kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkció”: olyan IKT-funkció, amelynek 
kiesése, hibás vagy meghiúsult működése 
jelentősen rontaná a pénzügyi szervezet 
képességét az engedélyében foglalt 
feltételek és kötelezettségek, valamint a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
jogszabályokban előírt egyéb 
kötelezettségei folyamatos teljesítésére, 
illetve pénzügyi teljesítményét, vagy 
szolgáltatásai, tevékenységei 
megbízhatóságát, folytonosságát;

Or. en

Módosítás 307
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató”: a 29. 
cikk szerint kijelölt, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató, amely a 30–37. 
cikkben említett felvigyázási keret hatálya 
alá tartozik;

18. „harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató”: a 29. 
cikk szerint kijelölt, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató, amely a 30–37. 
cikkben említett felvigyázási keret hatálya 
alá tartozik, kivéve ha a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató ugyanazon 
vállalatcsoportba vagy ugyanazon 
intézményvédelmi rendszer alá tartozik;

Or. en

Indokolás

A vállalatcsoporton belüli szolgáltatásokat nem lehet harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú szolgáltató által nyújtott szolgáltatásként besorolni.

Módosítás 308
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató”: a 29. 
cikk szerint kijelölt, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató, amely a 30–37. 
cikkben említett felvigyázási keret hatálya 
alá tartozik;

18. „harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató”: a 28. 
cikk szerint kijelölt, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató, amely a 29–36. 
cikkben említett felvigyázási keret hatálya 
alá tartozik;

Or. en

Módosítás 309
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „harmadik országban letelepedett, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: harmadik országban 
letelepedett, jogi személyiséggel 
rendelkező, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató, amely nem hozott létre 
vállalkozást / nincs jelen az Unióban, és 
egy pénzügyi szervezettel IKT-
szolgáltatások nyújtásáról szóló 
szerződéses megállapodást kötött;

19. „harmadik országban letelepedett, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató”: harmadik országban 
letelepedett, jogi személyiséggel 
rendelkező, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató, amely nem hozott létre 
jogalanyt az Unióban, és egy pénzügyi 
szervezettel IKT-szolgáltatások nyújtásáról 
szóló szerződéses megállapodást kötött;

Or. en

Módosítás 310
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „harmadik országban letelepedett 
IKT-alvállalkozó”: harmadik országban 
letelepedett, jogi személyiséggel 
rendelkező IKT-alvállalkozó, amely nem 

20. „harmadik országban letelepedett 
IKT-alvállalkozó”: harmadik országban 
letelepedett, jogi személyiséggel 
rendelkező IKT-alvállalkozó, amely nem 
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hozott létre vállalkozást / nincs jelen az 
Unióban, és harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatóval vagy harmadik 
országban letelepedett, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóval szerződéses 
megállapodást kötött;

hozott létre jogalanyt az Unióban, és 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval vagy harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatóval szerződéses 
megállapodást kötött;

Or. en

Módosítás 311
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „IKT-koncentrációs kockázat”: 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatóval vagy több ilyen, 
egymással kapcsolatban álló szolgáltatóval 
szembeni kitettség, amely e szolgáltatóktól 
olyan mértékű függőséget eredményez, 
hogy kiesésük, megszűnésük vagy egyéb 
hiányosságuk veszélyeztetheti a pénzügyi 
szervezet és végső soron a teljes uniós 
pénzügyi rendszer kulcsfontosságú 
funkciók ellátására való képességét, vagy 
egyéb káros hatásokkal, többek között 
jelentős veszteségekkel járhat;

21. „IKT-koncentrációs kockázat”: 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatóval vagy több ilyen, 
egymással kapcsolatban álló szolgáltatóval 
szembeni kitettség, amely e szolgáltatóktól 
olyan mértékű függőséget eredményez, 
hogy kiesésük, megszűnésük vagy egyéb 
hiányosságuk veszélyeztetheti az Unió 
egészének pénzügyi stabilitását vagy a 
pénzügyi szervezet kulcsfontosságú 
funkciók ellátására való képességét, vagy 
egyéb káros hatásokkal, többek között 
jelentős veszteségekkel járhat;

Or. en

Módosítás 312
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „hitelintézet”: az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet46 4. 
cikke (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott hitelintézet;

23. „hitelintézet”: az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet46 4. 
cikke (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott hitelintézet, az 
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575/2013/EU rendelet 1. cikkének 145. 
pontjában meghatározott kis méretű és 
nem összetett intézmények kivételével;

_________________ _________________
46 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

46 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 313
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „a 2013/36/EU irányelv által 
mentesített hitelintézet”: a 2013/36/EU 
irányelv 2. cikke (5) bekezdésének 4–23. 
pontja értelmében mentességet élvező 
hitelintézet; 

Or. en

Módosítás 314
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. „kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozás”: olyan befektetési 
vállalkozás, amely megfelel az (EU) 
2019/2033 rendelet 12. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
feltételeknek; 
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Or. en

Módosítás 315
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. „fizetési rendszer”: az (EU) 
2015/2366/EU irányelv 4. cikkének 7. 
pontjában meghatározott fizetési rendszer, 
a 795/2014/EU európai központi banki 
rendelet hatálya alá tartozó fizetési 
rendszerek kivételével;

Or. en

Módosítás 316
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. „az (EU) 2015/2366 irányelv által 
mentesített pénzforgalmi intézmény”: az 
(EU) 2015/2366 irányelv 32. cikkének (1) 
bekezdése értelmében mentességet élvező 
pénzforgalmi intézmény;

Or. en

Módosítás 317
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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26a. „a 2009/110/EK irányelv által 
mentesített elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény”: a 2009/110/EK irányelv 9. 
cikke értelmében mentességet élvező 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény;

Or. en

Módosítás 318
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. „biztosításközvetítő”: az (EU) 
2016/97 irányelv 2. cikkének 3. pontjában 
meghatározott biztosításközvetítő;

36. „Biztosításközvetítő”: az (EU) 
2016/97 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 
3. pontjában meghatározott olyan 
biztosításközvetítő, amely nem minősül az 
e cikkben meghatározott 
mikrovállalkozásnak;

Or. en

Módosítás 319
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. „kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy”: az (EU) 
2016/97 irányelv 2. cikkének 4. pontjában 
meghatározott kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személy;

37. „kiegészítő biztosításközvetítői 
tevékenységet végző személy”: az (EU) 
2016/97 irányelv 2. cikkének 4. pontjában 
meghatározott kiegészítő 
biztosításközvetítői tevékenységet végző 
személy, aki nem minősül az e cikkben 
meghatározott mikrovállalkozásnak;

Or. en



AM\1232471HU.docx 103/322 PE693.603v01-00

HU

Módosítás 320
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. „viszontbiztosítás-közvetítő”: az 
(EU) 2016/97 irányelv 2. cikkének 5. 
pontjában meghatározott viszontbiztosítás-
közvetítő;

38. „viszontbiztosítás-közvetítő”: az 
(EU) 2016/97 irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének 5. pontjában meghatározott 
olyan viszontbiztosítás-közvetítő, amely 
nem minősül az e cikk 50. pontjában 
meghatározott mikrovállalkozásnak;

Or. en

Módosítás 321
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 41 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. „jogszabály szerint engedélyezett 
könyvvizsgáló”: a 2006/43/EK irányelv 2. 
cikkének 2. pontjában meghatározott jog 
szerinti könyvvizsgáló;

törölve

Or. en

Módosítás 322
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 42 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. „könyvvizsgáló társaság” a 
2006/43/EK irányelv 2. cikkének 3. 
pontjában meghatározott könyvvizsgáló 
cég;

törölve
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Or. en

Módosítás 323
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. „kriptoeszköz-ajánlattevő”: a 
[MiCA-rendelet HL-hivatkozása] rendelet 
[3. cikke (1) bekezdésének h)] pontjában 
meghatározott kriptoeszköz ajánlattevője;

Or. en

Módosítás 324
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45a. „eszközalapú token ajánlattevője”: 
a [MiCA-rendelet HL-hivatkozása] 
rendelet [3. cikke (1) bekezdésének i)] 
pontjában meghatározott, eszközhöz kötött 
fizetési token ajánlattevője;

Or. en

Módosítás 325
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. „jelentős eszközalapú token 
ajánlattevője”: a [MiCA-rendelet HL-
hivatkozása] rendelet [3. cikke (1) 
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bekezdésének j)] pontjában 
meghatározott, eszközhöz kötött jelentős 
fizetési token ajánlattevője;

Or. en

Módosítás 326
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. „mikrovállalkozás”: a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 2. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
mikrovállalkozás.

50. „mikro-, kis- és középvállalkozás”: 
a 2003/361/EK ajánlás melléklete. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
pénzügyi szervezet.

Or. en

Módosítás 327
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. „mikrovállalkozás”: a 
2003/361/EK ajánlás melléklete 2. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
mikrovállalkozás.

50. „mikro-, kis- és középvállalkozás”: 
a 2003/361/EK ajánlás melléklete 2. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
pénzügyi szervezet.

Or. en

Módosítás 328
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. „mikrovállalkozás”: a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete 2. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott 
mikrovállalkozás.

50. „mikrovállalkozás”: a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete 2. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott 
mikrovállalkozás.

Or. en

Módosítás 329
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. „kis- és középvállalkozások”: a 
2013/34/EU irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdésében a középvállalkozások 
fogalommeghatározásában meghatározott 
küszöbértékek alatti vállalkozások;

Or. en

Módosítás 330
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. „kisvállalkozás”: a 2003/361/EK 
ajánlás melléklete 2. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott pénzügyi 
szervezet.

Or. en

Módosítás 331
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. „illetékes hatóságok”: a 41. 
cikknek megfelelő illetékes nemzeti 
hatóságok, illetve az 1024/2013/EU 
rendelet alapján jelentősnek minősülő 
hitelintézetek tekintetében az EKB.

Or. en

Módosítás 332
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. „vezető felvigyázó”: az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóság.

Or. en

Módosítás 333
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50b. „szolgáltatás”: minden, általában 
térítés ellenében, távolról, elektronikus 
úton és a szolgáltatást igénybe vevő fél 
egyéni kérésére nyújtott szolgáltatás, 
amennyiben: i. „távolról”: a szolgáltatást 
a felek egyidejű jelenléte nélkül nyújtják; 
ii. „elektronikus úton”: a szolgáltatás 
kezdőpontjától való elküldése és 
célállomásán való fogadása adatok 
feldolgozására (beleértve a digitális 
tömörítést is) és tárolására szolgáló 
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elektronikus berendezés útján történik, 
valamint annak elküldése, továbbítása és 
vétele teljes egészében vezetéken, rádión, 
optikai vagy egyéb elektromágneses 
eszköz útján történik; és iii. „a 
szolgáltatást igénybe vevő fél egyéni 
kérésére”: az adatok továbbításával 
nyújtott szolgáltatás egyéni kérésre 
történik.

Or. en

Indokolás

Az (EU) 2015/1535 irányelvből (1. cikk (1) bekezdésének b) pontja) vett meghatározás.

Módosítás 334
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 50 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50c. „funkció”: az IKT-rendszerek 
használata és kezelése során történő 
azonosítás, védelem és megelőzés, 
felderítés, elhárítás és helyreállítás, 
tanulás és fejlődés, valamint 
kommunikáció.

Or. en

Módosítás 335
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az arányosság elve

A 14a. cikkben említettektől eltérő 
pénzügyi szervezetek az arányosság 
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elvével összhangban végrehajtják az e 
fejezetben előírt IKT-kockázatkezelési 
szabályokat, figyelembe véve 
vállalkozásuk méretét, szolgáltatásaik, 
tevékenységeik és működésük jellegét, 
nagyságrendjét és összetettségét, valamint 
általános kockázati profiljukat.

Or. en

Indokolás

E cikk célja az e fejezetben előirányzott IKT-kockázatkezelési szabályok arányosabb 
alkalmazásának biztosítása, figyelembe véve a pénzügyi szervezetek méretét, jellegét, 
nagyságrendjét, összetettségét és általános kockázati profilját. Ezt a Szolvencia II. irányelv 
29. cikkének (3) bekezdésében hasonló módon valósították meg.

Módosítás 336
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek belső 
irányítási és kontrollkerettel rendelkeznek, 
amelyek biztosítják valamennyi IKT-
kockázat eredményes és prudens kezelését.

(1) A pénzügyi szervezetek hatékony 
belső irányítási és kontrollkerettel 
rendelkeznek, amely a szervezet jellegével, 
nagyságrendjével és összetettségével 
arányosan biztosítja valamennyi IKT-
kockázat eredményes és prudens kezelését 
a digitális működési reziliencia magas 
szintjének elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 337
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek belső (1) A pénzügyi szervezetek belső 
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irányítási és kontrollkerettel rendelkeznek, 
amelyek biztosítják valamennyi IKT-
kockázat eredményes és prudens kezelését.

irányítási és kontrollkerettel rendelkeznek, 
amelyek biztosítják valamennyi IKT-
kockázat eredményes és prudens kezelését. 
E keretek arányosak a pénzügyi szervezet 
méretével, jellegével, nagyságrendjével, 
összetettségével és általános kockázati 
profiljával.

Or. en

Módosítás 338
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) végső felelősséggel tartozik a 
pénzügyi szervezet IKT-kockázatainak 
kezeléséért;

a) végső felelősséget visel a pénzügyi 
szervezet IKT-kockázatainak kezeléséért;

Or. en

Módosítás 339
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan eljárásokat és politikákat 
vezet be, amelyek célja az IKT-rendszerek 
rezilienciájának, folyamatosságának és 
rendelkezésre állásának biztosítása, 
valamint az adatok magas szintű 
biztonságának, bizalmas jellegének és 
integritásának fenntartása;

Or. en

Módosítás 340
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Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jóváhagyja, ellenőrzi és 
rendszeresen felülvizsgálja a pénzügyi 
szervezetnek a 10. cikk (1), illetve (3) 
bekezdésében említett IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályait és 
IKT-vonatkozású katasztrófa utáni 
helyreállítási tervét;

d) a pénzügyi szervezet IKT-
rendszereit és IKT-szolgáltatásait károsan 
érintő kockázatok kezelése és enyhítése, 
valamint szükség esetén azok gyors 
helyreállításának elősegítése érdekében 
jóváhagyja, ellenőrzi és rendszeresen 
felülvizsgálja a pénzügyi szervezet IKT-
vonatkozású üzletmenet-folytonossági 
szabályait és IKT-vonatkozású katasztrófa 
utáni helyreállítási tervét, amelyek az 
átfogóbb üzletmenet-folytonossági 
szabályzat és katasztrófa utáni 
helyreállítási terv független szakaszaként 
is kidolgozhatók;

Or. en

Módosítás 341
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) megállapítja és rendszeresen 
felülvizsgálja a pénzügyi szervezet digitális 
működési rezilienciával kapcsolatos 
szükségleteinek megfelelő ellátását 
biztosító költségvetést minden 
erőforrástípusra kiterjedően, beleértve az 
érintett személyi állomány IKT-
kockázatokkal kapcsolatos képzését és 
készségfejlesztését is;

f) megállapítja és rendszeresen 
felülvizsgálja a pénzügyi szervezet digitális 
működési rezilienciával kapcsolatos 
szükségleteinek megfelelő ellátását 
biztosító költségvetést minden 
erőforrástípusra kiterjedően, beleértve a 
teljes személyi állomány IKT-
kockázatokkal kapcsolatos megfelelő 
képzését és készségfejlesztését is;

Or. en
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Módosítás 342
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. megfelelően tájékozódik az IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekről és 
azok hatásáról, valamint az elhárítási, 
helyreállítási és korrekciós 
intézkedésekről.

i. rendszeresen tájékozódik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekről 
és azok hatásáról, valamint az elhárítási, 
helyreállítási és korrekciós 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 343
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. megfelelően tájékozódik az IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekről és 
azok hatásáról, valamint az elhárítási, 
helyreállítási és korrekciós 
intézkedésekről.

i. megfelelően tájékozódik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekről 
és azok hatásáról, valamint az elhárítási, 
helyreállítási és korrekciós 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 344
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek létrehozzák 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókkal IKT-szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozóan kötött 

(3) A kis- és középvállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek létrehozzák 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókkal IKT-szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozóan kötött 
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megállapodások nyomon követésére 
vonatkozó feladatkört, vagy a kapcsolódó 
kockázati kitettség és a vonatkozó 
dokumentáció ellenőrzéséért felelős 
személyként kinevezik a felső vezetés egy 
tagját.

megállapodások nyomon követésére 
vonatkozó feladatkört, vagy a kapcsolódó 
kockázati kitettség és a vonatkozó 
dokumentáció ellenőrzéséért felelős 
személyként kinevezik a felső vezetés egy 
tagját.

Or. en

Módosítás 345
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek létrehozzák 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókkal IKT-szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozóan kötött 
megállapodások nyomon követésére 
vonatkozó feladatkört, vagy a kapcsolódó 
kockázati kitettség és a vonatkozó 
dokumentáció ellenőrzéséért felelős 
személyként kinevezik a felső vezetés egy 
tagját.

(3) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek létrehozzák 
a szervezeten belüli, elsősorban a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókkal IKT-szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozóan kötött 
megállapodások nyomon követésére 
vonatkozó feladatkört, vagy a kapcsolódó 
kockázati kitettség és a vonatkozó 
dokumentáció ellenőrzéséért felelős 
személyként kinevezik a felső vezetés egy 
tagját.

Or. en

Módosítás 346
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vezető testület tagjai rendszeres 
speciális képzés keretében megszerzik és 
naprakészen tartják azokat a megfelelő 
ismereteket és készségeket, amelyek 
birtokában megérthetik és értékelhetik az 

(4) A vezető testület tagjai rendszeres 
speciális képzés keretében megszerzik és 
naprakészen tartják azokat az általános 
ismereteket és készségeket, amelyek 
birtokában megérthetik és értékelhetik az 
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IKT-kockázatokat és azoknak a pénzügyi 
szervezet működésére gyakorolt hatását.

IKT-kockázatokat és azoknak a pénzügyi 
szervezet működésére gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 347
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az arányosság elve

A pénzügyi szervezetek az arányosság 
elvével összhangban végrehajtják az e 
fejezetben előírt IKT-kockázatkezelési 
szabályokat, figyelembe véve 
vállalkozásuk méretét, tevékenységeik 
jellegét, nagyságrendjét, összetettségét, 
valamint általános kockázati profiljukat.

Or. en

Módosítás 348
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek 
megbízható, átfogó és jól dokumentált 
IKT-kockázatkezelési keretrendszerrel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi 
számukra az IKT-kockázat gyors, hatékony 
és átfogó kezelését, továbbá a digitális 
működési reziliencia olyan szintjének 
biztosítását, amely megfelel üzleti 
igényeiknek, méretüknek és 
összetettségüknek.

(1) A pénzügyi szervezetek 
megbízható, átfogó és jól dokumentált 
IKT-kockázatkezelési keretrendszerrel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi 
számukra az IKT-kockázat gyors, hatékony 
és átfogó kezelését, továbbá a digitális 
működési reziliencia olyan szintjének 
biztosítását, amely megfelel üzleti 
igényeiknek, méretüknek, 
összetettségüknek és kockázati 
profiljuknak. Az ilyen IKT-
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kockázatkezelési keretrendszernek a 
három védelmi vonalra épülő modellen 
kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 349
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek 
megbízható, átfogó és jól dokumentált 
IKT-kockázatkezelési keretrendszerrel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi 
számukra az IKT-kockázat gyors, hatékony 
és átfogó kezelését, továbbá a digitális 
működési reziliencia olyan szintjének 
biztosítását, amely megfelel üzleti 
igényeiknek, méretüknek és 
összetettségüknek.

(1) A pénzügyi szervezetek 
megbízható, átfogó és jól dokumentált 
IKT-kockázatkezelési keretrendszerrel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi 
számukra az IKT-kockázat gyors, hatékony 
és átfogó kezelését és megoldását, továbbá 
a digitális működési reziliencia olyan 
szintjének biztosítását, amely arányos 
méretükkel, összetettségükkel és kockázati 
profiljukkal.

Or. en

Módosítás 350
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek az IKT-
kockázat csökkentése érdekében bevezetik 
az IKT-kockázatkezelési keretrendszerben 
előírt megfelelő stratégiákat, 
szabályzatokat, eljárásokat, protokollokat 
és eszközöket. Az IKT-kockázatokkal 
kapcsolatban átadják az illetékes hatóságok 
által kért teljes körű és naprakész 
információkat.

(3) A pénzügyi szervezetek az IKT-
kockázat csökkentése érdekében bevezetik 
az IKT-kockázatkezelési keretrendszerben 
előírt megfelelő stratégiákat, 
szabályzatokat, eljárásokat, protokollokat 
és eszközöket. Az IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerükkel kapcsolatban e 
rendelettel összhangban átadják az 
illetékes hatóságok által kért teljes körű és 
naprakész információkat.
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Or. en

Módosítás 351
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett IKT-
kockázatkezelési keretrendszer részeként a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek az elismert 
nemzetközi szabványokra épülő és a 
felügyeleti iránymutatásoknak megfelelő 
információbiztonsági irányítási rendszert 
vezetnek be, amelyet rendszeresen 
felülvizsgálnak.

(4) Az (1) bekezdésben említett IKT-
kockázatkezelési keretrendszer részeként a 
kis- és középvállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek az elismert 
nemzetközi szabványokra épülő és a 
felügyeleti iránymutatásoknak megfelelő 
információbiztonsági irányítási rendszert 
vezetnek be, amelyet rendszeresen 
felülvizsgálnak.

Or. en

Módosítás 352
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett IKT-
kockázatkezelési keretrendszer részeként a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek az elismert 
nemzetközi szabványokra épülő és a 
felügyeleti iránymutatásoknak megfelelő 
információbiztonsági irányítási rendszert 
vezetnek be, amelyet rendszeresen 
felülvizsgálnak.

(4) Az (1) bekezdésben említett IKT-
kockázatkezelési keretrendszer részeként a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek az EFH-k által e 
célra létrehozott iránymutatások szerint az 
elismert nemzetközi szabványokra épülő és 
– amennyiben már rendelkezésre állnak – 
a felügyeleti iránymutatásoknak megfelelő 
információbiztonsági irányítási rendszert 
vezetnek be, amelyet rendszeresen 
felülvizsgálnak.

Or. en
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Módosítás 353
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
gondoskodnak az IKT-vonatkozású 
irányítási funkciók, kontrollfunkciók és 
belső ellenőrzési funkciók megfelelő 
különválasztásáról a három védelmi 
vonalra épülő modellnek, vagy belső 
kockázatkezelési és kontrollmodellnek 
megfelelően.

(5) A kis- és középvállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
gondoskodnak az IKT-vonatkozású 
irányítási funkciók, kontrollfunkciók és 
belső ellenőrzési funkciók megfelelő 
különválasztásáról a három védelmi 
vonalra épülő modellnek, vagy belső 
kockázatkezelési és kontrollmodellnek 
megfelelően. E rendelkezéseknek 
összhangban kell állniuk a pénzügyi 
szervezet méretével, jellegével, 
nagyságrendjével, összetettségével és 
általános kockázati profiljával.

Or. en

Módosítás 354
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
gondoskodnak az IKT-vonatkozású 
irányítási funkciók, kontrollfunkciók és 
belső ellenőrzési funkciók megfelelő 
különválasztásáról a három védelmi 
vonalra épülő modellnek, vagy belső 
kockázatkezelési és kontrollmodellnek 
megfelelően.

(5) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
gondoskodnak az IKT-vonatkozású 
irányítási funkciók, kontrollfunkciók és 
belső ellenőrzési funkciók megfelelő 
függetlenségéről a három védelmi vonalra 
épülő modellnek, vagy belső 
kockázatkezelési és kontrollmodellnek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 355
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Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
gondoskodnak az IKT-vonatkozású 
irányítási funkciók, kontrollfunkciók és 
belső ellenőrzési funkciók megfelelő 
különválasztásáról a három védelmi 
vonalra épülő modellnek, vagy belső 
kockázatkezelési és kontrollmodellnek 
megfelelően.

(5) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek egy 
kontrollfunkcióra bízzák az IKT-
vonatkozású kockázatok kezelésével és 
felvigyázásával kapcsolatos feladatokat, és 
az összeférhetetlenség elkerülése 
érdekében biztosítják az említett 
kontrollfunkció függetlenségét és 
objektivitását. Gondoskodnak az IKT-
vonatkozású irányítási funkciók, 
kontrollfunkciók és belső ellenőrzési 
funkciók megfelelő különválasztásáról a 
három védelmi vonalra épülő modellnek, 
vagy belső kockázatkezelési és 
kontrollmodellnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 356
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
gondoskodnak az IKT-vonatkozású 
irányítási funkciók, kontrollfunkciók és 
belső ellenőrzési funkciók megfelelő 
különválasztásáról a három védelmi 
vonalra épülő modellnek, vagy belső 
kockázatkezelési és kontrollmodellnek 
megfelelően.

(5) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
gondoskodnak az IKT-vonatkozású 
irányítási funkciók, kontrollfunkciók és 
belső ellenőrzési funkciók megfelelő 
különválasztásáról a három védelmi 
vonalra épülő modellnek, vagy belső 
kockázatkezelési és kontrollmodellnek 
megfelelően, tiszteletben tartva az e 
rendelet hatálybalépését megelőzően az 
EFH-k által e rendelettel összhangban 
kidolgozott, majd továbbfejlesztett és adott 
esetben módosított iránymutatásokat.
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Or. en

Módosítás 357
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az IKT-kockázat területén 
megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
szakértelemmel rendelkező IKT-ellenőrök 
rendszeresen ellenőrzik az (1) bekezdésben 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszert. Az IKT-ellenőrzések 
gyakorisága és fókusza arányos a pénzügyi 
szervezet IKT-kockázataival.

(7) Az IKT-kockázat területén 
megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
szakértelemmel rendelkező belső IKT-
ellenőrök rendszeresen ellenőrzik az (1) 
bekezdésben említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszert. A belső IKT-ellenőrzések 
gyakorisága és fókusza arányos a pénzügyi 
szervezet IKT-kockázataival. Ezenkívül 
legalább háromévente a belső ellenőrzést 
végző csoport munkáját egy olyan külső 
könyvvizsgáló cégnek kell figyelemmel 
kísérnie, amely megfelelő ismeretekkel, 
készségekkel és szakértelemmel 
rendelkezik az IKT-kockázatok terén 
ahhoz, hogy független véleményt 
dolgozzon ki a pénzügyi szervezet IKT-
kockázatkezelési keretrendszeréről.

Or. en

Módosítás 358
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az IKT-kockázat területén 
megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
szakértelemmel rendelkező IKT-ellenőrök 
rendszeresen ellenőrzik az (1) bekezdésben 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszert. Az IKT-ellenőrzések 
gyakorisága és fókusza arányos a pénzügyi 

(7) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek esetében az 
IKT-kockázat területén megfelelő 
ismeretekkel, készségekkel és 
szakértelemmel rendelkező IKT-ellenőrök 
rendszeresen ellenőrzik az (1) bekezdésben 
említett IKT-kockázatkezelési 
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szervezet IKT-kockázataival. keretrendszert. Az IKT-ellenőrzések 
gyakorisága és fókusza arányos a pénzügyi 
szervezet IKT-kockázataival.

Or. en

Módosítás 359
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az (1) bekezdésben említett IKT-
kockázatkezelési keretrendszer a digitális 
rezilienciára vonatkozó stratégiát is 
magában foglal, amely meghatározza a 
keretrendszer végrehajtását. E célból a 
stratégia a következők révén meghatározza 
az IKT-kockázatok kezelésének és a 
konkrét IKT-célkitűzések 
megvalósításának módszereit:

(9) Az (1) bekezdésben említett IKT-
kockázatkezelési keretrendszer egy olyan 
stratégiát is magában foglal, amely 
meghatározza a keretrendszer 
végrehajtását. E célból a stratégia a 
következők révén meghatározza az IKT-
kockázatok kezelésének és a konkrét IKT-
célkitűzések megvalósításának módszereit:

Or. en

Módosítás 360
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megállapítja az IKT-kockázati 
toleranciát a pénzügyi szervezet 
kockázatvállalási hajlandóságával 
összhangban, továbbá elemzi az IKT-
zavarok hatásaival kapcsolatos 
toleranciát;

b) megállapítja az IKT-kockázati 
toleranciát a pénzügyi szervezet 
kockázatvállalási hajlandóságával 
összhangban, továbbá elemzi az IKT-
zavarok hatásait;

Or. en
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Módosítás 361
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ismerteti az IKT-
referenciaarchitektúrákat a meghatározott 
üzleti célkitűzések eléréséhez szükséges 
változtatásokkal együtt;

d) ismerteti az IKT-architektúrát a 
meghatározott üzleti célkitűzések 
eléréséhez szükséges változtatásokkal 
együtt;

Or. en

Módosítás 362
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ismerteti az IKT-
referenciaarchitektúrákat a meghatározott 
üzleti célkitűzések eléréséhez szükséges 
változtatásokkal együtt;

d) ismerteti az IKT-architektúrát a 
meghatározott üzleti célkitűzések 
eléréséhez szükséges változtatásokkal 
együtt;

Or. en

Módosítás 363
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) szervezeti szintű, több beszállítóra 
épülő holisztikus IKT-stratégiát határoz 
meg, amely bemutatja a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóktól való főbb 
függőségeket, továbbá kifejti a harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóknál 
alkalmazott beszerzési mix indokolását;

törölve
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Or. en

Módosítás 364
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) szervezeti szintű, több beszállítóra 
épülő holisztikus IKT-stratégiát határoz 
meg, amely bemutatja a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóktól való főbb 
függőségeket, továbbá kifejti a harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóknál 
alkalmazott beszerzési mix indokolását;

törölve

Or. en

Módosítás 365
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) szervezeti szintű, több beszállítóra 
épülő holisztikus IKT-stratégiát határoz 
meg, amely bemutatja a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóktól való főbb 
függőségeket, továbbá kifejti a harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóknál 
alkalmazott beszerzési mix indokolását;

g) felméri, hogy szükség van-e több 
szállítóra vonatkozó stratégiára, és adott 
esetben a pénzügyi szervezet kockázati 
profiljától függően csoportszintű, több 
beszállítóra épülő holisztikus IKT-
stratégiát határoz meg, amely bemutatja a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóktól való főbb függőségeket, 
továbbá kifejti a harmadik félnek minősülő 
és a vállalatcsoporton belüli 
szolgáltatóknál alkalmazott beszerzési mix 
indokolását; az illetékes hatóságok 
kérésére a több beszállítóra épülő 
stratégia szervezeti szinten is 
kidolgozható; a harmadik országbeli, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók esetében szervezeti szintű, 
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több beszállítóra épülő stratégiát kell 
meghatározni;

Or. en

Módosítás 366
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) szervezeti szintű, több beszállítóra 
épülő holisztikus IKT-stratégiát határoz 
meg, amely bemutatja a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóktól való főbb 
függőségeket, továbbá kifejti a harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóknál 
alkalmazott beszerzési mix indokolását;

g) adott esetben ismerteti a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatók 
igénybevételével kapcsolatos főbb 
függőségeket;

Or. en

Módosítás 367
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) végrehajtja a digitális működési 
reziliencia tesztelését;

h) e rendelet IV. fejezetével 
összhangban végrehajtja a digitális 
működési reziliencia tesztelését;

Or. en

Módosítás 368
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. vázolja az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bekövetkezésekor 
alkalmazandó kommunikációs stratégiát.

i. a (13) bekezdésben meghatározott 
követelmények céljából vázolja az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
bekövetkezésekor alkalmazandó 
kommunikációs stratégiát.

Or. en

Módosítás 369
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) mérlegeli a pénzügyi szervezet 
kritikus műveleteinek folyamatosságát és 
rezilienciáját fokozó egyéb rendelkezésre 
álló technológiai eszközöket és 
megoldásokat.

Or. en

Módosítás 370
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóságok 
jóváhagyásával a pénzügyi szervezetek a 
vállalatcsoportjukon belüli vagy külső 
vállalkozásokhoz delegálhatják az IKT-
kockázatkezelési követelményeknek való 
megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat.

(10) Az illetékes hatóságok 
tájékoztatásával és jóváhagyásával a 
pénzügyi szervezetek kiszervezhetik a 
vállalatcsoportjukon belüli vagy külső 
vállalkozásokhoz az IKT-kockázatkezelési 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
Amennyiben ilyen kiszervezésre kerül sor, 
a pénzügyi szervezet továbbra is teljes 
mértékben felelős az IKT kockázatkezelési 
követelményeknek való megfelelés 
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ellenőrzéséért.

Or. en

Módosítás 371
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóságok 
jóváhagyásával a pénzügyi szervezetek a 
vállalatcsoportjukon belüli vagy külső 
vállalkozásokhoz delegálhatják az IKT-
kockázatkezelési követelményeknek való 
megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat.

(10) Az illetékes hatóságok 
jóváhagyásával a pénzügyi szervezetek a 
vállalatcsoportjukon belüli vagy külső 
vállalkozásokhoz delegálhatják az IKT-
kockázatkezelési követelményeknek való 
megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Amennyiben ilyen 
kiszervezésre kerül sor, a pénzügyi 
szervezet továbbra is teljes mértékben 
felelős az IKT kockázatkezelési 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzéséért.

Or. en

Módosítás 372
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóságok 
jóváhagyásával a pénzügyi szervezetek a 
vállalatcsoportjukon belüli vagy külső 
vállalkozásokhoz delegálhatják az IKT-
kockázatkezelési követelményeknek való 
megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat.

(10) Az illetékes hatóságok 
jóváhagyásával a pénzügyi szervezetek 
külső vállalkozásokhoz delegálhatják az 
IKT-kockázatkezelési követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat.

Az illetékes hatóságok tájékoztatásával a 
pénzügyi szervezetek a 
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vállalatcsoportjukon belüli 
vállalkozásokhoz delegálhatják az IKT-
kockázatkezelési követelményeknek való 
megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatot.

Or. en

Módosítás 373
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóságok 
jóváhagyásával a pénzügyi szervezetek a 
vállalatcsoportjukon belüli vagy külső 
vállalkozásokhoz delegálhatják az IKT-
kockázatkezelési követelményeknek való 
megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat.

(10) Az illetékes hatóságok 
tájékoztatásával a pénzügyi szervezetek a 
vállalatcsoportjukon belüli vagy – előzetes 
jóváhagyás után – külső vállalkozásokhoz 
delegálhatják az IKT-kockázatkezelési 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

Or. en

Módosítás 374
Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) E rendelet II. és III. fejezete 
alapján a személyes adatok pénzügyi 
szervezetek és a nevükben eljáró IKT-
szolgáltatók által végzett kezelése során 
szükségszerűen eleget kell tenni az (EU) 
2016/679 rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti jogi 
kötelezettségeknek.

Or. en
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Módosítás 375
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek naprakész 
IKT-rendszereket, -protokollokat és -
eszközöket alkalmaznak és tartanak fenn, 
amelyek teljesítik az alábbi feltételeket:

(1) A pénzügyi szervezetek az IKT-
kockázatok kezelése és megoldása 
érdekében a kockázati profiljuknak 
megfelelő olyan naprakész IKT-
rendszereket, -protokollokat és -eszközöket 
alkalmaznak és tartanak fenn, amelyek 
teljesítik az alábbi feltételeket:

Or. en

Módosítás 376
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendszerek és eszközök 
megfelelnek a szervezet tevékenységének 
folytatását támogató műveletek jellegének, 
változatosságának, összetettségének és 
nagyságrendjének;

a) a rendszerek és eszközök 
megfelelnek a szervezet tevékenységének 
folytatását támogató műveletek jellegének, 
változatosságának, összetettségének, 
kockázati profiljának és 
nagyságrendjének;

Or. en

Módosítás 377
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében (1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
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említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek azonosítják, osztályozzák és 
megfelelően dokumentálják az IKT-
vonatkozású üzleti funkciókat, az ezeket 
támogató információs eszközöket, továbbá 
az IKT-rendszerek konfigurációit, valamint 
belső és külső IKT-rendszerekkel való 
kapcsolatait. A pénzügyi szervezetek 
szükség szerint, de legalább évente 
felülvizsgálják az információs eszközök 
osztályozásának és a vonatkozó 
dokumentációnak a megfelelőségét.

említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek azonosítják, osztályozzák és 
megfelelően dokumentálják azokat az IKT-
vonatkozású üzleti funkciókat, amelyek 
IKT-kockázatot jelenthetnek, az ezeket 
támogató információs eszközöket, továbbá 
az IKT-rendszerek konfigurációit, valamint 
belső és külső IKT-rendszerekkel való 
kapcsolatait. A pénzügyi szervezetek 
szükség szerint, de legalább évente 
felülvizsgálják az információs eszközök 
osztályozásának és a vonatkozó 
dokumentációnak a megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 378
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek azonosítják, osztályozzák és 
megfelelően dokumentálják az IKT-
vonatkozású üzleti funkciókat, az ezeket 
támogató információs eszközöket, továbbá 
az IKT-rendszerek konfigurációit, valamint 
belső és külső IKT-rendszerekkel való 
kapcsolatait. A pénzügyi szervezetek 
szükség szerint, de legalább évente 
felülvizsgálják az információs eszközök 
osztályozásának és a vonatkozó 
dokumentációnak a megfelelőségét.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek azonosítják, osztályozzák és 
megfelelően dokumentálják az összes 
kulcsfontosságú és lényeges üzleti 
funkciót, az ezeket támogató információs 
eszközöket, továbbá az IKT-rendszerek 
konfigurációit, valamint belső és külső 
IKT-rendszerekkel való kapcsolatait. A 
pénzügyi szervezetek szükség szerint, de 
legalább évente felülvizsgálják az 
információs eszközök osztályozásának és a 
vonatkozó dokumentációnak a 
megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 379
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek azonosítják, osztályozzák és 
megfelelően dokumentálják az IKT-
vonatkozású üzleti funkciókat, az ezeket 
támogató információs eszközöket, továbbá 
az IKT-rendszerek konfigurációit, valamint 
belső és külső IKT-rendszerekkel való 
kapcsolatait. A pénzügyi szervezetek 
szükség szerint, de legalább évente 
felülvizsgálják az információs eszközök 
osztályozásának és a vonatkozó 
dokumentációnak a megfelelőségét.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek azonosítják, osztályozzák és 
megfelelően dokumentálják a 
kulcsfontosságú IKT-vonatkozású üzleti 
funkciókat, az ezeket támogató információs 
eszközöket, továbbá az IKT-rendszerek 
konfigurációit, valamint belső és külső 
IKT-rendszerekkel való kapcsolatait. A 
pénzügyi szervezetek szükség szerint, de 
legalább évente felülvizsgálják az 
információs eszközök osztályozásának és a 
vonatkozó dokumentációnak a 
megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 380
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi szervezetek 
folyamatosan azonosítják az IKT-kockázat 
minden forrását, különösen a más pénzügyi 
szervezetekkel szembeni kölcsönös 
kockázati kitettséget, továbbá értékelik az 
IKT-vonatkozású üzleti funkciókhoz és 
információs eszközökhöz kapcsolódó 
kiberfenyegetéseket és IKT-
sebezhetőségeket. A pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente 
felülvizsgálják az őket érintő kockázati 
forgatókönyveket.

(2) A pénzügyi szervezetek 
rendszeresen nyomon követik és értékelik 
az IKT-kockázat minden forrását, 
különösen a más pénzügyi szervezetekkel 
szembeni kölcsönös kockázati kitettséget, 
továbbá értékelik az IKT-vonatkozású 
üzleti funkciókhoz és információs 
eszközökhöz kapcsolódó 
kiberfenyegetéseket és IKT-
sebezhetőségeket. A pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente 
felülvizsgálják az őket érintő kockázati 
forgatókönyveket.

Or. en
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Módosítás 381
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi szervezetek 
folyamatosan azonosítják az IKT-kockázat 
minden forrását, különösen a más pénzügyi 
szervezetekkel szembeni kölcsönös 
kockázati kitettséget, továbbá értékelik az 
IKT-vonatkozású üzleti funkciókhoz és 
információs eszközökhöz kapcsolódó 
kiberfenyegetéseket és IKT-
sebezhetőségeket. A pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente 
felülvizsgálják az őket érintő kockázati 
forgatókönyveket.

(2) A pénzügyi szervezetek 
folyamatosan azonosítják az IKT-kockázat 
minden forrását, különösen a más pénzügyi 
szervezetekkel szembeni kölcsönös 
kockázati kitettséget, továbbá értékelik a 
kulcsfontosságú és lényeges üzleti 
funkciókhoz és információs eszközökhöz 
kapcsolódó kiberfenyegetéseket és IKT-
sebezhetőségeket. A pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente 
felülvizsgálják az őket érintő kockázati 
forgatókönyveket.

Or. en

Módosítás 382
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi szervezetek 
folyamatosan azonosítják az IKT-kockázat 
minden forrását, különösen a más pénzügyi 
szervezetekkel szembeni kölcsönös 
kockázati kitettséget, továbbá értékelik az 
IKT-vonatkozású üzleti funkciókhoz és 
információs eszközökhöz kapcsolódó 
kiberfenyegetéseket és IKT-
sebezhetőségeket. A pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente 
felülvizsgálják az őket érintő kockázati 
forgatókönyveket.

(2) A pénzügyi szervezetek 
rendszeresen azonosítják az IKT-kockázat 
minden forrását, különösen a más pénzügyi 
szervezetekkel szembeni kölcsönös 
kockázati kitettséget, továbbá értékelik az 
IKT-vonatkozású üzleti funkciókhoz és 
információs eszközökhöz kapcsolódó 
kiberfenyegetéseket és IKT-
sebezhetőségeket. A pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente 
felülvizsgálják az őket érintő kockázati 
forgatókönyveket.

Or. en
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Indokolás

A IKT-kockázat folyamatos azonosítása aránytalan adminisztratív erőfeszítéseket igényel; 
elegendő a rendszeres értékelés.

Módosítás 383
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek a hálózati 
és információs rendszerinfrastruktúra, a 
funkcióikat érintő folyamatok és eljárások, 
a támogató folyamatok, valamint az 
információs eszközök minden jelentős 
változásakor kockázatértékelést végeznek.

(3) A kis- és középvállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek a hálózati 
és információs rendszerinfrastruktúra, a 
funkcióikat érintő folyamatok és eljárások, 
a támogató folyamatok, valamint az 
információs eszközök minden jelentős 
változásakor kockázatértékelést végeznek.

Or. en

Módosítás 384
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek a hálózati 
és információs rendszerinfrastruktúra, a 
funkcióikat érintő folyamatok és eljárások, 
a támogató folyamatok, valamint az 
információs eszközök minden jelentős 
változásakor kockázatértékelést végeznek.

(3) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek a hálózati 
és információs rendszerinfrastruktúra, a 
funkcióikat érintő folyamatok és eljárások, 
a támogató folyamatok, valamint az 
információs eszközök minden jelentős 
változásakor kockázatértékelést végeznek. 
A felügyeleti értékelés függvényében 
minden esetben a pénzügyi szervezet 
határozza meg, hogy e bekezdés 
alkalmazásában történt-e jelentős 
változás.

Or. en
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Módosítás 385
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek azonosítják 
az összes IKT-rendszerfiókot, ideértve a 
távoli helyeken találhatókat is, továbbá a 
hálózati erőforrásokat és a 
hardvereszközöket, és feltérképezik a 
kulcsfontosságúnak minősülő fizikai 
eszközöket. Feltérképezik az IKT-
eszközök konfigurációját, valamint a 
különböző eszközök kapcsolatait és 
egymástól való függését.

(4) A pénzügyi szervezetek azonosítják 
az összes IKT-rendszerfiókot, ideértve a 
távoli helyeken találhatókat is, továbbá a 
hálózati erőforrásokat és a 
hardvereszközöket, és feltérképezik a 
kulcsfontosságúnak minősülő fizikai 
eszközöket. Rendeltetésükre tekintettel 
feltérképezik a kulcsfontosságú vagy 
lényeges IKT-eszközök konfigurációját, 
valamint e különböző eszközök 
kapcsolatait és egymástól való függését.

Or. en

Módosítás 386
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A pénzügyi szervezetek azonosítják 
és dokumentálják a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóktól függő 
folyamatokat, valamint a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatókkal meglévő 
kapcsolatokat.

(5) A pénzügyi szervezetek azonosítják 
és dokumentálják a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóktól függő 
kulcsfontosságú folyamatokat, valamint a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciókat 
támogató, harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókkal meglévő kapcsolatokat.

Or. en

Módosítás 387
Alfred Sant
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente célzottan 
értékelik a meglévő IKT-rendszerek IKT-
kockázatait, különösen a régi és új 
technológiák, alkalmazások vagy 
rendszerek összekapcsolása előtt és után.

(7) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente célzottan 
értékelik és a kritikusság szintje szerint 
osztályozzák valamennyi, az e rendelet 
hatálybalépését megelőzően legalább hat 
évig, illetve az azt követően több, mint hat 
éve használt IKT-rendszerek IKT-
kockázatait.

Or. en

Indokolás

A hat év objektív időszak, míg a „régi és új technológiákra” való hivatkozás szubjektív, és az 
érdekelt felek körében eltérően értelmezhető.

Módosítás 388
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente célzottan 
értékelik a meglévő IKT-rendszerek IKT-
kockázatait, különösen a régi és új 
technológiák, alkalmazások vagy 
rendszerek összekapcsolása előtt és után.

(7) A kis- és középvállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente célzottan 
értékelik a meglévő, kulcsfontosságú IKT-
vonatkozású üzleti funkciókhoz 
kapcsolódó IKT-rendszerek IKT-
kockázatait, különösen a régi és új 
technológiák, alkalmazások vagy 
rendszerek összekapcsolása előtt és után.

Or. en

Módosítás 389
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
rendszeresen, de legalább évente célzottan 
értékelik a meglévő IKT-rendszerek IKT-
kockázatait, különösen a régi és új 
technológiák, alkalmazások vagy 
rendszerek összekapcsolása előtt és után.

(7) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
kockázatalapú megközelítést követve 
rendszeresen, de legalább évente célzottan 
értékelik a vonatkozó meglévő IKT-
rendszerek IKT-kockázatait, különösen a 
régi és új technológiák, alkalmazások vagy 
rendszerek összekapcsolása előtt és után.

Or. en

Módosítás 390
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi szervezetek 
megtervezik, illetve beszerzik és 
végrehajtják azokat az IKT-biztonsági 
stratégiákat, szabályzatokat, eljárásokat, 
protokollokat és eszközöket, amelyek 
elsődleges célja, hogy biztosítsák az IKT-
rendszerek rezilienciáját, folytonosságát és 
rendelkezésre állását, továbbá fenntartsák 
az adatok biztonságára, bizalmas jellegére 
és integritására vonatkozó normákat a 
használaton kívüli, használatban lévő, 
valamint a továbbítás alatt álló adatok 
esetében egyaránt.

(2) A pénzügyi szervezetek 
megtervezik, illetve beszerzik és 
végrehajtják azokat az IKT-biztonsági 
szabályzatokat, eljárásokat, protokollokat 
és eszközöket, amelyek elsődleges célja, 
hogy biztosítsák az IKT-rendszerek 
rezilienciáját, folytonosságát és 
rendelkezésre állását, továbbá fenntartsák 
az adatok biztonságára, bizalmas jellegére 
és integritására vonatkozó normákat a 
használaton kívüli, használatban lévő, 
valamint a továbbítás alatt álló adatok 
esetében egyaránt.

Or. en

Módosítás 391
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
szervezetek a legkorszerűbb IKT-
technológiákat és -folyamatokat 
alkalmazzák, amelyek:

(3) A (2) bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
szervezetek megfelelő IKT-technológiákat 
és -folyamatokat alkalmaznak, amelyek:

Or. en

Módosítás 392
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
szervezetek a legkorszerűbb IKT-
technológiákat és -folyamatokat 
alkalmazzák, amelyek:

(3) A (2) bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
szervezetek a kockázati profiljuknak 
megfelelő IKT-technológiákat és -
folyamatokat alkalmaznak, amelyek:

Or. en

Módosítás 393
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
szervezetek a legkorszerűbb IKT-
technológiákat és -folyamatokat 
alkalmazzák, amelyek:

(3) A (2) bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
szervezetek olyan IKT-technológiákat és -
folyamatokat alkalmaznak, amelyek:

Or. en
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Módosítás 394
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
szervezetek a legkorszerűbb IKT-
technológiákat és -folyamatokat 
alkalmazzák, amelyek:

(3) A (2) bekezdésben említett 
célkitűzések elérése érdekében a pénzügyi 
szervezetek a legkorszerűbb IKT-
technológiákat és -folyamatokat 
alkalmazzák, amelyek arányosak az 
érintett pénzügyi szervezet azonosított 
kockázataival, méretével és ügyfélkörével, 
valamint:

Or. en

Módosítás 395
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) garantálják az információk 
továbbítására használt eszközök 
biztonságát;

a) minimalizálják az információk 
továbbítására használt eszközök 
kockázatát;

Or. en

Módosítás 396
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) garantálják az információk 
továbbítására használt eszközök 
biztonságát;

a) minimális szinten tartják az 
információk továbbítására használt 
eszközök biztonságát;
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Or. en

Módosítás 397
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) garantálják az információk 
továbbítására használt eszközök 
biztonságát;

a) maximalizálják az információk 
továbbítására használt eszközök 
biztonságát;

Or. en

Módosítás 398
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megelőzik az információk 
kiszivárgását;

c) megakadályozzák a titoktartási 
kötelezettség megsértését;

Or. en

Módosítás 399
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek:

(4) Kockázatalapú megközelítést 
követve és figyelembe véve a pénzügyi 
szervezet kockázati profilját, az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett IKT-
kockázatkezelési keretrendszer részeként a 
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pénzügyi szervezetek:

Or. en

Módosítás 400
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) dokumentált információbiztonsági 
szabályzatot dolgoznak ki, amely 
meghatározza a saját szervezetükben és 
ügyfeleiknél használt IKT-erőforrások, 
adatok és információs eszközök bizalmas 
jellegének, integritásának és rendelkezésre 
állásának védelmét biztosító szabályokat;

a) dokumentált információbiztonsági 
szabályzatot dolgoznak ki, amely 
meghatározza a saját IKT-erőforrásaik, 
adataik és információs eszközeik bizalmas 
jellegének, integritásának és rendelkezésre 
állásának védelmét biztosító szabályokat, 
ugyanakkor a pénzügyi szervezet saját 
IKT-rendszerein belül biztosítja az 
ügyfeleiknél használt IKT-erőforrások, 
adatok és információs eszközök teljes 
védelmét;

Or. en

Indokolás

A vállalkozások védekezhetnek az ellen, hogy az ügyfelek információs és kommunikációs 
technológiái hatással legyenek a pénzügyi szervezet biztonságára, de aránytalan azt kérni 
tőlük, hogy az ügyfelek saját eszközei védelmének biztosításáért is ők feleljenek.

Módosítás 401
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kockázatalapú megközelítéssel 
kialakítják a hálózatok és infrastruktúrák 
megbízható kezelését, amely megfelelő 
technikákkal, módszerekkel és 
protokollokkal, többek között automatizált 

b) kockázatalapú megközelítéssel 
kialakítják a hálózatok és infrastruktúrák 
megbízható kezelését;
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mechanizmusokkal elszigeteli az érintett 
eszközöket kibertámadás esetén;

Or. en

Indokolás

Az eredeti bizottsági szöveg túlságosan előíró jellegű.

Módosítás 402
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kockázatalapú megközelítéssel 
kialakítják a hálózatok és infrastruktúrák 
megbízható kezelését, amely megfelelő 
technikákkal, módszerekkel és 
protokollokkal, többek között automatizált 
mechanizmusokkal elszigeteli az érintett 
eszközöket kibertámadás esetén;

b) megfelelő technikák, módszerek és 
protokollok használatával kialakítják a 
hálózatok és infrastruktúrák megbízható 
kezelését; ezek közé olyan automatizált 
mechanizmusok is tartozhatnak, amelyek 
elszigetelik az érintett eszközöket 
kibertámadás esetén;

Or. en

Módosítás 403
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az IKT-rendszerek erőforrásaihoz 
és adataihoz való fizikai és virtuális 
hozzáférést kizárólag a jogszerű és 
jóváhagyott funkciók és tevékenységek 
ellátásához szükséges mértékűre 
korlátozzák, és erre irányuló szabályzatok, 
eljárások és kontrollok kialakításával 
kezelik a hozzáférési jogosultságokat és 
azok megbízható adminisztrációját;

c) olyan szabályzatokat, eljárásokat 
és kontrollokat hajtanak végre, amelyek 
az IKT-rendszerek erőforrásaihoz és 
adataihoz való fizikai és virtuális 
hozzáférést kizárólag a jogszerű és 
jóváhagyott funkciók és tevékenységek 
ellátásához szükséges mértékűre 
korlátozzák;
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Or. en

Módosítás 404
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szabályzatok és protokollok 
végrehajtásával erős hitelesítési 
mechanizmust alakítanak ki a vonatkozó 
szabványok és az erre irányuló 
kontrollrendszerek alapján, amely a 
jóváhagyott adatminősítési és 
kockázatértékelési folyamatok 
eredményeinek megfelelően titkosított 
adatok esetében megakadályozza a 
kriptográfiai kulcsokhoz való hozzáférést;

d) szabályzatok és protokollok 
végrehajtásával erős hitelesítési 
mechanizmust alakítanak ki és biztosítják a 
kriptográfiai kulcsok védelmét a 
vonatkozó szabványok és az erre irányuló 
kontrollrendszerek alapján;

Or. en

Módosítás 405
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában a pénzügyi 
szervezetek a hálózati kapcsolati 
infrastruktúrát azonnali megszakításra 
alkalmas módon alakítják ki, továbbá az 
infrastruktúra területi egységekre 
osztásával és szakaszokra bontásával 
minimálisra csökkentik, illetve megelőzik 
az átterjedést, különösen az egymással 
összekapcsolt pénzügyi folyamatok 
esetében.

A b) pont alkalmazásában a pénzügyi 
szervezetek a hálózati kapcsolati 
infrastruktúrát úgy alakítják ki, hogy egy 
biztonsági esemény esetén azt a lehető 
leggyorsabban meg lehessen szakítani, 
továbbá az infrastruktúra területi 
egységekre osztásával és szakaszokra 
bontásával minimálisra csökkentik, illetve 
megelőzik az átterjedést, különösen az 
egymással összekapcsolt pénzügyi 
folyamatok esetében.

Or. en
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Módosítás 406
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában a pénzügyi 
szervezetek a hálózati kapcsolati 
infrastruktúrát azonnali megszakításra 
alkalmas módon alakítják ki, továbbá az 
infrastruktúra területi egységekre 
osztásával és szakaszokra bontásával 
minimálisra csökkentik, illetve megelőzik 
az átterjedést, különösen az egymással 
összekapcsolt pénzügyi folyamatok 
esetében.

A b) pont alkalmazásában a pénzügyi 
szervezetek a hálózati kapcsolati 
infrastruktúrát megszakításra alkalmas 
módon alakítják ki, továbbá az 
infrastruktúra területi egységekre 
osztásával és szakaszokra bontásával 
minimálisra csökkentik, illetve megelőzik 
az átterjedést, különösen az egymással 
összekapcsolt pénzügyi folyamatok 
esetében.

Or. en

Módosítás 407
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek olyan 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
segítségével a 15. cikknek megfelelően 
azonnal észlelhetik a rendellenes 
tevékenységeket, beleértve az IKT-
hálózatok teljesítményproblémáit és az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményeket 
is, továbbá teljeskörűen azonosíthatják a 
potenciálisan jelentős egyedi 
meghibásodási pontokat.

(1) A pénzügyi szervezetek olyan 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
segítségével a 15. cikknek megfelelően 
azonnal észlelhetik a rendellenes 
tevékenységeket, beleértve az IKT-
hálózatok teljesítményproblémáit és az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményeket 
is, továbbá azonosíthatják és figyelemmel 
kísérik a potenciálisan jelentős egyedi 
meghibásodási pontokat.

Or. en

Módosítás 408
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Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek olyan 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
segítségével a 15. cikknek megfelelően 
azonnal észlelhetik a rendellenes 
tevékenységeket, beleértve az IKT-
hálózatok teljesítményproblémáit és az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményeket 
is, továbbá teljeskörűen azonosíthatják a 
potenciálisan jelentős egyedi 
meghibásodási pontokat.

(1) A pénzügyi szervezetek olyan 
mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek 
segítségével a 15. cikknek megfelelően 
azonnal észlelhetik a rendellenes 
tevékenységeket, beleértve az IKT-
hálózatok teljesítményproblémáit és az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményeket 
is, továbbá, amennyiben technológiai 
szempontból lehetséges, teljeskörűen 
azonosíthatják a potenciálisan jelentős 
egyedi meghibásodási pontokat.

Or. en

Módosítás 409
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
észlelési mechanizmusok lehetővé teszik a 
többszintű kontrollt, meghatározzák az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
észlelési és válaszfolyamatait kiváltó 
riasztási értékhatárokat és kritériumokat, 
továbbá automatikus riasztási 
mechanizmusokat vezetnek be az IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekre való 
reagálásért felelős személyi állomány 
számára.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
észlelési mechanizmusok beindítják az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
észlelési és válaszfolyamatait, beleértve az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekre 
való reagálásért felelős személyi állomány 
számára biztosított automatikus riasztási 
mechanizmusokat.

Or. en

Módosítás 410
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek a 
méretükhöz és üzleti, kockázati 
profiljukhoz mérten elégséges 
erőforrásokat és képességeket biztosítanak 
a felhasználói tevékenységek, valamint az 
IKT-vonatkozású rendellenességek és 
biztonsági események, különösen a 
kibertámadások előfordulásának nyomon 
követéséhez.

(3) A pénzügyi szervezetek a 
méretüknek, jellegüknek, 
összetettségüknek, üzleti és kockázati 
profiljuknak megfelelően elégséges 
erőforrásokat és képességeket biztosítanak 
a felhasználói tevékenységek, valamint az 
IKT-vonatkozású rendellenességek és 
biztonsági események, különösen a 
kibertámadások előfordulásának nyomon 
követéséhez.

Or. en

Módosítás 411
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek a 
méretükhöz és üzleti, kockázati 
profiljukhoz mérten elégséges 
erőforrásokat és képességeket biztosítanak 
a felhasználói tevékenységek, valamint az 
IKT-vonatkozású rendellenességek és 
biztonsági események, különösen a 
kibertámadások előfordulásának nyomon 
követéséhez.

(3) A pénzügyi szervezetek a 
méretükhöz, összetettségükhöz, üzleti és 
általános kockázati profiljukhoz mérten 
elégséges erőforrásokat és képességeket 
biztosítanak a felhasználói tevékenységek, 
valamint az IKT-vonatkozású 
rendellenességek és biztonsági események, 
különösen a kibertámadások 
előfordulásának nyomon követéséhez.

Or. en

Módosítás 412
Bogdan Rzońca

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

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként, a 7. cikkben 
említett azonosítási követelmények alapján 
a pénzügyi szervezetek célzott és átfogó 
IKT-vonatkozású üzletmenet-folytonossági 
szabályokat vezetnek be operatív 
üzletmenet-folytonossági politikájuk 
szerves részeként.

(1) A 7. cikkben említett azonosítási 
követelmények alapján a pénzügyi 
szervezetek célzott és átfogó üzletmenet-
folytonossági és katasztrófa utáni 
helyreállítási terveket vezetnek be, 
amelyek célzott IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályokként 
dolgozhatók ki. A pénzügyi szervezetek 
végrehajtják e célzott, megfelelő és 
dokumentált megállapodásokat, terveket, 
eljárásokat és mechanizmusokat. A 
pénzügyi szervezetek különösen 
figyelembe veszik azokat a kockázatokat, 
amelyek káros hatást gyakorolhatnak az 
IKT-szolgáltatásokra és az IKT-
rendszerekre. A tervek támogatják az arra 
irányuló célkitűzéseket, hogy megvédjék 
és szükség esetén helyreállítsák a 
szervezetek üzleti funkcióinak bizalmas 
jellegét, integritását és elérhetőségét, 
miközben támogatják a folyamatokat és az 
információs eszközöket.
A tervek további célkitűzései:
a) célzott tervek haladéktalan aktiválása, 
amelyek lehetővé teszik az IKT-
vonatkozású biztonsági események egyes 
típusainak megfelelő, elszigetelésre 
irányuló intézkedések, folyamatok és 
technológiák alkalmazását, a további 
károk megelőzését, valamint a 11. cikkel 
összhangban kialakított, testreszabott 
elhárítási és helyreállítási módszereket;
b) a hatások, károk, veszteségek előzetes 
felmérése.
A pénzügyi szervezetek e tervek 
kialakítása során adott esetben 
egyeztetnek az érintett belső és külső 
érdekelt felekkel.

Or. en

Módosítás 413
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi szervezetek az (1) 
bekezdésben említett IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályokat 
célzott, megfelelő és dokumentált 
intézkedések, tervek, eljárások és 
mechanizmusok útján hajtják végre, 
amelyek céljai a következők:

(2) A felügyeleti hatóság a pénzügyi 
ágazat kiberbiztonságával foglalkozó 
platformmal együttműködve 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 1 évvel e rendelet 
hatálybalépését követően]-ig 
iránymutatásokat dolgoz ki, amelyek az 
(1) bekezdésben említett üzletmenet-
folytonossági és katasztrófa utáni 
helyreállítási tervekre vonatkozó bevált 
módszereket és ajánlásokat tartalmaznak. 
Ezen iránymutatásokat évente legalább 
egyszer felül kell vizsgálni, illetve ha azt a 
pénzügyi ágazat kiberbiztonságával 
foglalkozó platform szükségesnek ítéli.

Or. en

Módosítás 414
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az IKT-vonatkozású biztonsági 
események teljes körű rögzítése;

törölve

Or. en

Módosítás 415
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) a folytonosság biztosítása a 
pénzügyi szervezet kulcsfontosságú 
funkciói kapcsán;

törölve

Or. en

Módosítás 416
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az IKT-vonatkozású biztonsági 
események, különösen – de nem kizárólag 
– a kibertámadások gyors, megfelelő és 
eredményes elhárítása és megoldása a kár 
mérséklésével, a tevékenység újraindítását 
és a helyreállítási intézkedéseket előtérbe 
helyezve;

törölve

Or. en

Módosítás 417
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) célzott tervek haladéktalan 
aktiválása, amelyek lehetővé teszik az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
egyes típusainak megfelelő, elszigetelésre 
irányuló intézkedések, folyamatok és 
technológiák alkalmazását, a további 
károk megelőzését, valamint a 11. cikkel 
összhangban kialakított célzott elhárítási 
és helyreállítási intézkedéseket;

törölve

Or. en
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Módosítás 418
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a hatások, károk, veszteségek 
előzetes felmérése;

törölve

Or. en

Módosítás 419
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) kommunikációs és válságkezelési 
intézkedések meghatározása, amelyek 
biztosítják a naprakész információk 
eljuttatását az érintett belső személyi 
állomány és a külső érdekelt felek részére 
a 13. cikk, valamint az illetékes hatóságok 
részére a 17. cikk szerint.

törölve

Or. en

Módosítás 420
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek IKT-vonatkozású katasztrófa 
utáni helyreállítási tervet vezetnek be, 
amelyről a mikrovállalkozásnak nem 

törölve



PE693.603v01-00 148/322 AM\1232471HU.docx

HU

minősülő pénzügyi szervezetek esetében 
független felülvizsgálat készül.

Or. en

Módosítás 421
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek IKT-vonatkozású katasztrófa 
utáni helyreállítási tervet vezetnek be, 
amelyről a mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek esetében 
független felülvizsgálat készül.

(3) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek IKT-vonatkozású katasztrófa 
utáni helyreállítási tervet vezetnek be, 
amelyről a kis- és középvállalkozásnak 
nem minősülő pénzügyi szervezetek 
esetében független felülvizsgálat készül.

Or. en

Módosítás 422
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek – 
különösen a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókkal kötött megállapodások 
keretében kiszervezett vagy megbízásba 
adott kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciókra vonatkozóan – megfelelő IKT-
vonatkozású üzletmenet-folytonossági 
tervet vezetnek be és tartanak fenn, 
amelyet rendszeresen tesztelnek.

(4) A pénzügyi szervezetek – 
különösen a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókkal kötött megállapodások 
keretében kiszervezett vagy megbízásba 
adott kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciókra vonatkozóan – megfelelő IKT-
vonatkozású elhárítási és helyreállítási 
tervet vezetnek be és tartanak fenn, 
amelyet rendszeresen tesztelnek.

Or. en



AM\1232471HU.docx 149/322 PE693.603v01-00

HU

Módosítás 423
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek – 
különösen a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókkal kötött megállapodások 
keretében kiszervezett vagy megbízásba 
adott kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciókra vonatkozóan – megfelelő IKT-
vonatkozású üzletmenet-folytonossági 
tervet vezetnek be és tartanak fenn, 
amelyet rendszeresen tesztelnek.

(4) A pénzügyi szervezetek – 
különösen a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatókkal kötött megállapodások 
keretében kiszervezett vagy megbízásba 
adott kulcsfontosságú vagy lényeges IKT-
funkciókra vonatkozóan – megfelelő 
üzletmenet-folytonossági tervet vezetnek 
be és tartanak fenn, amelyet rendszeresen 
tesztelnek.

Or. en

Módosítás 424
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább évente, valamint az IKT-
rendszereket érintő jelentős változásokat 
követően tesztelik az IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályokat és az 
IKT-vonatkozású katasztrófa utáni 
helyreállítási tervet;

a) legalább háromévente, valamint ha 
az IKT-rendszereket érintő jelentős 
változások történtek, akkor az ezt követő 
évben tesztelik az IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályokat és az 
IKT-vonatkozású katasztrófa utáni 
helyreállítási tervet;

Or. en

Módosítás 425
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább évente, valamint az IKT-
rendszereket érintő jelentős változásokat 
követően tesztelik az IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályokat és az 
IKT-vonatkozású katasztrófa utáni 
helyreállítási tervet;

a) legalább évente, valamint a 
kulcsfontosságú vagy lényeges IKT-
rendszereket érintő jelentős változásokat 
követően tesztelik az üzletmenet-
folytonossági szabályokat és a katasztrófa 
utáni helyreállítási tervet;

Or. en

Módosítás 426
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) legalább évente, valamint az IKT-
rendszereket érintő jelentős változásokat 
követően tesztelik az IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályokat és az 
IKT-vonatkozású katasztrófa utáni 
helyreállítási tervet;

a) legalább évente, valamint az IKT-
rendszereket érintő jelentős változásokat 
követően kockázatalapú megközelítést 
követve tesztelik az IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályokat és az 
IKT-vonatkozású katasztrófa utáni 
helyreállítási tervet;

Or. en

Módosítás 427
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek a tesztelési 
terveikben kibertámadásra, továbbá az 
elsődleges IKT-infrastruktúrájuk és a 11. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges tartalékkapacitás, 
biztonsági mentések és tartalékeszközök 

Az a) pont alkalmazásában a kis- és 
középvállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek a tesztelési 
terveikben kibertámadásra, továbbá az 
elsődleges IKT-infrastruktúrájuk és a 11. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges tartalékkapacitás, 
biztonsági mentések és tartalékeszközök 
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közötti átállásra vonatkozó 
forgatókönyveket szerepeltetnek.

közötti átállásra vonatkozó 
forgatókönyveket szerepeltetnek.

Or. en

Módosítás 428
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
válságkezelési funkcióval rendelkeznek, 
amely az IKT-vonatkozású üzletmenet-
folytonossági szabályok vagy az IKT-
vonatkozású katasztrófa utáni helyreállítási 
terv aktiválása esetén a 13. cikkel 
összhangban egyértelmű eljárást határoz 
meg a belső és külső válsághelyzeti 
kommunikáció kezelésére vonatkozóan.

(6) A kis- és középvállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
válságkezelési funkcióval rendelkeznek, 
amely az IKT-vonatkozású üzletmenet-
folytonossági szabályok vagy az IKT-
vonatkozású katasztrófa utáni helyreállítási 
terv aktiválása esetén a 13. cikkel 
összhangban egyértelmű eljárást határoz 
meg a belső és külső válsághelyzeti 
kommunikáció kezelésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 429
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
válságkezelési funkcióval rendelkeznek, 
amely az IKT-vonatkozású üzletmenet-
folytonossági szabályok vagy az IKT-
vonatkozású katasztrófa utáni helyreállítási 
terv aktiválása esetén a 13. cikkel 
összhangban egyértelmű eljárást határoz 
meg a belső és külső válsághelyzeti 
kommunikáció kezelésére vonatkozóan.

(6) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
válságkezelési funkcióval rendelkeznek, 
amely a biztonsági események 
elhárításáért és kezeléséért felelős 
funkciók alá rendelt vagy külön kijelölt 
funkció is lehet, és amely az IKT-
vonatkozású üzletmenet-folytonossági 
szabályok vagy az IKT-vonatkozású 
katasztrófa utáni helyreállítási terv 
aktiválása esetén a 13. cikkel összhangban 
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egyértelmű eljárást határoz meg a belső és 
külső válsághelyzeti kommunikáció 
kezelésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 430
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az IKT-vonatkozású üzletmenet-
folytonossági szabályok vagy az IKT-
vonatkozású katasztrófa utáni helyreállítási 
terv aktiválása esetén a pénzügyi 
szervezetek nyilvántartást vezetnek a 
zavart okozó eseményeket megelőzően és 
azok időtartama alatt végzett 
tevékenységekről. A nyilvántartásoknak 
könnyen elérhetőnek kell lenniük.

(7) Az IKT-vonatkozású üzletmenet-
folytonossági szabályok vagy az IKT-
vonatkozású katasztrófa utáni helyreállítási 
terv aktiválása esetén a pénzügyi 
szervezetek nyilvántartást vezetnek a 
zavart okozó események időtartama alatt 
végzett releváns tevékenységekről. A 
nyilvántartásoknak – kérésre – könnyen 
elérhetőnek kell lenniük az érintett 
illetékes hatóság számára.

Or. en

Módosítás 431
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
beszámolnak az illetékes hatóságoknak az 
IKT-zavarokból és az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekből eredő 
költségeikről és veszteségeikről.

törölve

Or. en
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Módosítás 432
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
beszámolnak az illetékes hatóságoknak az 
IKT-zavarokból és az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekből eredő 
költségeikről és veszteségeikről.

(9) A kis- és középvállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
beszámolnak az illetékes hatóságoknak az 
IKT-zavarokból és az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekből eredő jelentős 
költségeikről és veszteségeikről.

Or. en

Módosítás 433
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
beszámolnak az illetékes hatóságoknak az 
IKT-zavarokból és az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekből eredő 
költségeikről és veszteségeikről.

(9) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek éves 
felülvizsgálat keretében beszámolnak az 
illetékes hatóságoknak az IKT-zavarokból 
és az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekből eredő költségeikről és 
veszteségeikről.

Or. en

Módosítás 434
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 

(9) A mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek 
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beszámolnak az illetékes hatóságoknak az 
IKT-zavarokból és az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekből eredő 
költségeikről és veszteségeikről.

beszámolnak az illetékes hatóságoknak az 
IKT-zavarokból és az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekből eredő becsült 
pénzügyi költségeikről és veszteségeikről.

Or. en

Módosítás 435
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak érdekében, hogy IKT-
rendszereiket minimális leállási időt és 
zavart követően állíthassák helyre, IKT-
kockázatkezelési keretrendszerük 
részeként a pénzügyi szervezetek 
kidolgozzák a következőket:

(1) Annak érdekében, hogy IKT-
rendszereiket minimális leállási időt és 
zavart követően állíthassák helyre, a 10. 
cikkben említett üzletmenet-folytonossági 
és katasztrófa utáni helyreállítási terveik 
részeként a pénzügyi szervezetek 
kidolgozzák a következőket:

Or. en

Módosítás 436
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A készenléti rendszereknek 
azonnal meg kell kezdeniük az 
adatfeldolgozást, kivéve akkor, ha az 
átállás veszélyeztetné a hálózati és 
információs rendszerek integritását és 
biztonságát, vagy a bizalmas adatok 
védelmét.

(2) A pénzügyi szervezetek készenléti 
rendszereket hoznak létre, amelyek a 
biztonsági mentési szabályzatoknak 
megfelelően működnek.

Or. en
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Módosítás 437
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A készenléti rendszereknek 
azonnal meg kell kezdeniük az 
adatfeldolgozást, kivéve akkor, ha az 
átállás veszélyeztetné a hálózati és 
információs rendszerek integritását és 
biztonságát, vagy a bizalmas adatok 
védelmét.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott biztonsági mentési 
szabályzatokkal összhangban a pénzügyi 
szervezetek biztosítják a készenléti 
rendszerek biztonsági mentési folyamatok 
szerinti megfelelő működését. A készenléti 
rendszerek aktiválása nem veszélyeztetheti 
a hálózati és információs rendszerek 
integritását és biztonságát, vagy a bizalmas 
adatok védelmét.

Or. en

Módosítás 438
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek IKT-
tartalékkapacitásokat tartanak fenn, 
amelyek biztosítják az üzleti igények 
ellátásához elégséges és megfelelő 
erőforrásokat, képességeket és funkciókat.

(4) A pénzügyi szervezetek IKT-
tartalékkapacitásokat tartanak fenn, 
amelyek biztosítják, hogy a pénzügyi 
szervezet képes biztosítani a 
kulcsfontosságú és lényeges funkciók 
rezilienciájával kapcsolatos célkitűzései 
eléréséhez elégséges és megfelelő 
erőforrásokat, képességeket és funkciókat.

Or. en

Módosítás 439
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek IKT-
tartalékkapacitásokat tartanak fenn, 
amelyek biztosítják az üzleti igények 
ellátásához elégséges és megfelelő 
erőforrásokat, képességeket és funkciókat.

(4) A kis- és mikrovállalkozásnak nem 
minősülő pénzügyi szervezetek felmérik 
IKT-tartalékkapacitások fenntartásának 
szükségességét, amelyek biztosítják az 
üzleti igények ellátásához elégséges és 
megfelelő erőforrásokat, képességeket és 
funkciókat.

Or. en

Módosítás 440
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában említett pénzügyi szervezetek 
fenntartanak, illetve gondoskodnak arról, 
hogy harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóik fenntartsanak legalább egy 
másodlagos adatfeldolgozó helyszínt, 
amely rendelkezik az üzleti igényeik 
ellátásához elégséges és megfelelő 
erőforrásokkal, képességekkel, funkciókkal 
és személyi feltételekkel.

(5) A 2. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában említett pénzügyi szervezetek 
fenntartanak legalább egy másodlagos 
adatfeldolgozó helyszínt, amely 
rendelkezik az üzleti igényeik ellátásához 
elégséges és megfelelő erőforrásokkal, 
képességekkel, funkciókkal és személyi 
feltételekkel.

Or. en

Módosítás 441
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában említett pénzügyi szervezetek 

(5) A 2. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában említett pénzügyi szervezetek 
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fenntartanak, illetve gondoskodnak arról, 
hogy harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóik fenntartsanak legalább egy 
másodlagos adatfeldolgozó helyszínt, 
amely rendelkezik az üzleti igényeik 
ellátásához elégséges és megfelelő 
erőforrásokkal, képességekkel, funkciókkal 
és személyi feltételekkel.

fenntartanak legalább egy másodlagos 
adatfeldolgozó helyszínt, amely 
rendelkezik az üzleti igényeik ellátásához 
elégséges és megfelelő erőforrásokkal, 
képességekkel, funkciókkal és személyi 
feltételekkel.

Or. en

Módosítás 442
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan földrajzi távolságra 
helyezkedik el az elsődleges 
adatfeldolgozási helyszíntől, amely 
biztosítja attól eltérő kockázati profilját, 
valamint mentességét az elsődleges 
helyszínt érintő esemény hatásától;

a) úgy helyezkedik el, olyan 
kialakítással vagy képességgel 
rendelkezik, amely biztosítja az elsődleges 
helyszíntől eltérő kockázati profilt, 
valamint mentességét az elsődleges 
helyszínt érintő biztonsági esemény 
hatásától;

Or. en

Módosítás 443
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan földrajzi távolságra 
helyezkedik el az elsődleges 
adatfeldolgozási helyszíntől, amely 
biztosítja attól eltérő kockázati profilját, 
valamint mentességét az elsődleges 
helyszínt érintő esemény hatásától;

a) úgy helyezkedik el, olyan 
kialakítással vagy felszereléssel 
rendelkezik, amely biztosítja az eltérő 
kockázati profilját, valamint mentességét 
az elsődleges helyszínt érintő esemény 
hatásától;

Or. en
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Módosítás 444
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyes funkciókhoz kapcsolódó 
helyreállítási időre és pontra vonatkozó 
célkitűzések megállapításakor a pénzügyi 
szervezetek figyelembe veszik a piaci 
hatékonyságra potenciálisan gyakorolt 
általános hatást. Az időre vonatkozó 
célkitűzések biztosítják a megállapodás 
szerinti szolgáltatási szintek teljesítését 
rendkívüli helyzetekben.

(6) Az egyes funkciókhoz kapcsolódó 
helyreállítási időre és pontra vonatkozó 
célkitűzések megállapításakor a pénzügyi 
szervezetek figyelembe veszik a digitális 
működési rezilienciára és a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciókra 
potenciálisan gyakorolt általános hatást. Az 
időre vonatkozó célkitűzések biztosítják a 
megállapodás szerinti szolgáltatási szintek 
teljesítését súlyos helyzetekben.

Or. en

Módosítás 445
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyes funkciókhoz kapcsolódó 
helyreállítási időre és pontra vonatkozó 
célkitűzések megállapításakor a pénzügyi 
szervezetek figyelembe veszik a piaci 
hatékonyságra potenciálisan gyakorolt 
általános hatást. Az időre vonatkozó 
célkitűzések biztosítják a megállapodás 
szerinti szolgáltatási szintek teljesítését 
rendkívüli helyzetekben.

(6) Az egyes funkciókhoz kapcsolódó 
helyreállítási időre és pontra vonatkozó 
célkitűzések megállapításakor a pénzügyi 
szervezetek figyelembe veszik a piaci 
hatékonyságra potenciálisan gyakorolt 
általános hatást, illetve azt, hogy ez egy 
kulcsfontosságú IKT-vonatkozású üzleti 
funkció-e. Az időre vonatkozó 
célkitűzések biztosítják a megállapodás 
szerinti szolgáltatási szintek teljesítését 
rendkívüli helyzetekben.

Or. en
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Módosítás 446
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményt követő helyreállítás során a 
pénzügyi szervezetek többszörös 
ellenőrzés, ezen belül adategyeztetés útján 
biztosítják az adatok legmagasabb szintű 
integritását. A szervezetek külső érdekelti 
forrásból rekonstruált adatok esetében is 
elvégzik ezeket az ellenőrzéseket, hogy 
biztosítsák a teljes adatállomány 
rendszerek közötti egységét.

(7) IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményt követő helyreállítás során, 
valamint a külső érdekelti forrásból 
rekonstruált adatok esetében a pénzügyi 
szervezetek biztosítják az adatok 
legmagasabb szintű integritását.

Or. en

Módosítás 447
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek a 
méretüknek és üzleti, kockázati 
profiljuknak megfelelő képességekkel és 
személyi állománnyal rendelkeznek ahhoz, 
hogy információt gyűjtsenek a 
sebezhetőségekről és kiberfenyegetésekről, 
az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekről, ezen belül a 
kibertámadásokról, és elemezzék azok 
valószínű hatását a szervezet digitális 
működési rezilienciájára.

(1) A pénzügyi szervezetek a 
méretükhöz, jellegükhöz, 
összetettségükhöz és üzleti, kockázati 
profiljukhoz illeszkedő képességekkel és 
személyi állománnyal rendelkeznek ahhoz, 
hogy információt gyűjtsenek a 
sebezhetőségekről és kiberfenyegetésekről, 
az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekről, ezen belül a 
kibertámadásokról, és elemezzék azok 
valószínű hatását a szervezet digitális 
működési rezilienciájára.

Or. en

Módosítás 448
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Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek a 
méretüknek és üzleti, kockázati 
profiljuknak megfelelő képességekkel és 
személyi állománnyal rendelkeznek ahhoz, 
hogy információt gyűjtsenek a 
sebezhetőségekről és kiberfenyegetésekről, 
az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekről, ezen belül a 
kibertámadásokról, és elemezzék azok 
valószínű hatását a szervezet digitális 
működési rezilienciájára.

(1) A pénzügyi szervezetek a 
méretüknek, összetettségüknek és üzleti és 
átfogó kockázati profiljuknak megfelelő 
képességekkel és személyi állománnyal 
rendelkeznek ahhoz, hogy információt 
gyűjtsenek a sebezhetőségekről és 
kiberfenyegetésekről, az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekről, ezen belül a 
kibertámadásokról, és elemezzék azok 
valószínű hatását a szervezet digitális 
működési rezilienciájára.

Or. en

Módosítás 449
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi szervezetek az 
alaptevékenységeiket érintő IKT-zavarokat 
okozó IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket követő felülvizsgálat 
keretében elemzik a zavar okait, és 
megállapítják az IKT-műveletekben vagy a 
10. cikkben említett IKT-vonatkozású 
üzletmenet-folytonossági szabályokban 
szükséges javításokat.

(2) A pénzügyi szervezetek az 
alaptevékenységeiket érintő IKT-zavarokat 
okozó jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket követő felülvizsgálat 
keretében elemzik a zavar okait, és 
megállapítják az IKT-műveletekben vagy a 
10. cikkben említett üzletmenet-
folytonossági szabályokban szükséges 
javításokat.

Or. en

Módosítás 450
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
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12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek a végrehajtott 
változtatásokat bejelentik az illetékes 
hatóságoknak.

törölve

Or. en

Módosítás 451
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek a végrehajtott 
változtatásokat bejelentik az illetékes 
hatóságoknak.

A mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek az IKT-műveleteik 
kapcsán végrehajtott valamennyi jelentős 
változtatást bejelentik az illetékes 
hatóságoknak.

Or. en

Módosítás 452
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek a végrehajtott 
változtatásokat bejelentik az illetékes 
hatóságoknak.

A mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek az IKT-kockázatok 
kezeléséhez kapcsolódóan végrehajtott 
változtatásokat bejelentik az illetékes 
hatóságoknak.

Or. en
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Módosítás 453
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett, IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket 
követő felülvizsgálat az alábbiak kapcsán 
megállapítja, hogy a kialakított eljárásokat 
követték-e, és a megtett intézkedések 
eredményesek voltak-e:

Az első albekezdésben említett, IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket 
követő felülvizsgálat az alábbiak kapcsán 
megállapítja, hogy a kialakított eljárásokat 
követték-e, és a megtett intézkedések 
eredményesek voltak-e, mégpedig ha 
célszerűnek tűnik:

Or. en

Módosítás 454
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pénzügyi szervezetek IKT-
biztonsági tudatosságot elősegítő 
programokat és a digitális működési 
rezilienciával kapcsolatos képzéseket 
dolgoznak ki személyi állományuk képzési 
rendszerének kötelező moduljaként. Ezeket 
minden munkavállalónak és a felső vezetés 
minden tagjának el kell végeznie.

(6) A pénzügyi szervezetek IKT-
biztonsági tudatosságot elősegítő 
programokat és a digitális működési 
rezilienciával kapcsolatos képzéseket 
dolgoznak ki személyi állományuk képzési 
rendszerének kötelező moduljaként. Ezeket 
a kulcsfontosságú IKT-rendszereket 
üzemeltető minden munkavállalónak és a 
felső vezetés minden tagjának el kell 
végeznie.

Or. en

Indokolás

Az IKT-biztonsági tudatosságot elősegítő programokat nem kell elvégeznie minden 
alkalmazottnak.

Módosítás 455
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Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi szervezetek folyamatosan 
nyomon követik a releváns technológiai 
fejleményeket többek között annak 
megértése céljából, hogy az új 
technológiák bevezetésének milyen hatása 
lehet az IKT-biztonsági követelményekre 
és a digitális működési rezilienciára. A 
legkorszerűbb IKT-kockázatkezelési 
folyamatokkal lépést tartva eredményesen 
lépnek fel a kibertámadások meglévő és új 
formáival szemben.

A mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek folyamatosan 
nyomon követik a releváns technológiai 
fejleményeket többek között annak 
megértése céljából, hogy az új 
technológiák bevezetésének milyen hatása 
lehet az IKT-biztonsági követelményekre 
és a digitális működési rezilienciára. A 
legkorszerűbb IKT-kockázatkezelési 
folyamatokkal lépést tartva eredményesen 
lépnek fel a kibertámadások meglévő és új 
formáival szemben.

Or. en

Módosítás 456
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek kommunikációs tervvel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi az 
ügyfelek, partnerek, valamint adott 
esetben a nyilvánosság felelős 
tájékoztatását az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekről és a jelentős 
sebezhetőségekről.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek kommunikációs tervvel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi a 
felelős tájékoztatást a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekről, 
valamint szükség esetén a nyilvánosság 
utólagos tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 457
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek kommunikációs tervvel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi az 
ügyfelek, partnerek, valamint adott esetben 
a nyilvánosság felelős tájékoztatását az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekről 
és a jelentős sebezhetőségekről.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek kommunikációs tervvel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi az 
ügyfelek, partnerek, valamint adott esetben 
a nyilvánosság felelős tájékoztatását a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekről.

Or. en

Módosítás 458
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek kommunikációs tervvel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi az 
ügyfelek, partnerek, valamint adott esetben 
a nyilvánosság felelős tájékoztatását az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekről 
és a jelentős sebezhetőségekről.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer részeként a pénzügyi 
szervezetek kommunikációs tervvel 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi az 
ügyfelek, partnerek, valamint adott esetben 
a nyilvánosság felelős tájékoztatását a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekről és a jelentős 
sebezhetőségekről.

Or. en

Módosítás 459
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szervezeten belül legalább egy 
személy feladata az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekre vonatkozó 
kommunikációs stratégia végrehajtása, aki 
ennek során a nyilvános és médiaszóvivő 
szerepét is betölti.

(3) A szervezeten belül legalább egy 
személy feladata a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekre 
vonatkozó kommunikációs stratégia 
végrehajtása, aki ennek során a nyilvános 
és médiaszóvivő szerepét is betölti.

Or. en

Módosítás 460
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározzák azokat a további 
elemeket, amelyeket a 8. cikk (2) 
bekezdésében említett IKT-biztonsági 
szabályzatoknak, eljárásoknak, 
protokolloknak és eszközöknek 
tartalmazniuk kell a hálózatbiztonság, a 
behatolás és az adatokkal való visszaélés 
elleni megfelelő védelem, az adatok 
hitelességének és integritásának többek 
között kriptográfiai technikákkal történő 
megóvása, továbbá a garantáltan pontos és 
gyors, jelentős zavaroktól mentes 
adattovábbítás érdekében;

a) meghatározzák azokat a 
strukturális és kiegészítő elemeket, 
amelyeket a 8. cikk (2) bekezdésében 
említett IKT-biztonsági szabályzatoknak, 
eljárásoknak, protokolloknak és 
eszközöknek tartalmazniuk kell a 
hálózatbiztonság, a behatolás és az 
adatokkal való visszaélés elleni megfelelő 
védelem, az adatok hitelességének és 
integritásának többek között kriptográfiai 
technikákkal történő megóvása, továbbá a 
garantáltan pontos és gyors, jelentős 
zavaroktól mentes és haladéktalan 
adattovábbítás érdekében;

Or. en

Módosítás 461
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előírják, hogy a 8. cikk (2) törölve
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bekezdésében említett IKT-biztonsági 
szabályzatok, eljárások és eszközök útján 
miként kapjanak helyet biztonsági 
kontrollok a rendszerekben a fejlesztés 
kezdetétől (beépített biztonság), lehetővé 
teszik a változó fenyegetettségi helyzethez 
való alkalmazkodást, továbbá előírják a 
mélységben tagolt védelmi technológia 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 462
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fejlesztés kezdetétől biztonsági 
kontrollokat építenek be a rendszerekbe 
(beépített biztonság);

Or. en

Módosítás 463
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) részletesebben meghatározzák a 8. 
cikk (4) bekezdésének b) pontjában 
említett megfelelő technikákat, 
módszereket és protokollokat;

törölve

Or. en

Módosítás 464
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozástechnikai standardtervezetek 
kidolgozásakor az EFH-k figyelembe 
veszik a pénzügyi szervezetek méretét, 
jellegét, nagyságrendjét, összetettségét és 
általános kockázati profilját.

Or. en

Módosítás 465
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Arányos IKT-kockázatkezelési 

keretrendszer
(1) E rendelet 4–14. cikke nem 
alkalmazandó az (EU) 2015/2366 irányelv 
által mentesített kis méretű és össze nem 
kapcsolt befektetési vállalkozásokra vagy 
pénzforgalmi intézményekre, a 
2013/36/EU irányelv által mentesített 
hitelintézetekre, a 2009/110/EK irányelv 
által mentesített elektronikuspénz-
kibocsátó intézményekre, vagy 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató kis 
méretű intézményekre.
(2) Az (EU) 2015/2366 irányelv által 
mentesített kis méretű és össze nem 
kapcsolt befektetési vállalkozások és 
pénzforgalmi intézmények, a 2013/36/EU 
irányelv által mentesített hitelintézetek, a 
2009/110/EK irányelv által mentesített 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmények 
és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
kis méretű intézmények IKT-
kockázatkezelési keretrendszert hajtanak 
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végre az arányossági elvnek megfelelően, 
figyelembe véve a vállalkozásuk méretét, a 
szolgáltatásaik, tevékenységük és 
műveleteik jellegét, nagyságrendjét és 
összetettségét, valamint általános 
kockázati profiljukat, valamint:
a) olyan megbízható és dokumentált IKT-
kockázatkezelési keretrendszert vezetnek 
be és tartanak fenn, amely részletezi az 
IKT-kockázatok gyors, hatékony és átfogó 
kezelését célzó mechanizmusokat és 
intézkedéseket, köztük azokat is, amelyek 
a releváns fizikai összetevők és 
infrastruktúrák védelmére szolgálnak.
b) folyamatosan nyomon követik az IKT-
rendszerek biztonságát és működését;
c) minimálisra csökkentik az IKT-
kockázatok hatását a tevékenységük 
ellátásának és a szolgáltatásnyújtás 
támogatására alkalmas megbízható, 
reziliens és naprakész IKT-rendszerek, -
protokollok és -eszközök használatával;
d) megfelelően védik az adathálózat és az 
információs rendszer bizalmas jellegét, 
integritását és rendelkezésre állását;
e) lehetővé teszik a hálózati és 
információs rendszerekben jelentkező 
kockázatok és rendellenességek 
forrásának azonnali azonosítását és 
felderítését, valamint az IKT-vonatkozású 
biztonsági események gyors kezelését.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk egy arányos IKT-kockázatkezelési keretrendszert vezet be az (EU) 2015/2366 
irányelv által mentesített kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozások és 
pénzforgalmi intézmények, a 2013/36/EU irányelv által mentesített hitelintézetek, a 
2009/110/EK irányelv által mentesített elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, valamint a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató kis méretű intézmények tekintetében.

Módosítás 466
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi szervezetek megfelelő 
folyamatok kialakításával biztosítják az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
következetes és integrált nyomon 
követését, kezelését és utókövetését az 
ilyen eseményeket kiváltó okoknak az 
előfordulás megelőzését célzó feltárása és 
megszüntetése érdekében.

(2) A pénzügyi szervezetek megfelelő 
folyamatok kialakításával biztosítják az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
következetes és integrált nyomon 
követését, kezelését és utókövetését az 
ilyen eseményeket kiváltó okoknak az 
előfordulás megelőzését célzó feltárása és 
kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 467
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi szervezetek megfelelő 
folyamatok kialakításával biztosítják az 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
következetes és integrált nyomon 
követését, kezelését és utókövetését az 
ilyen eseményeket kiváltó okoknak az 
előfordulás megelőzését célzó feltárása és 
megszüntetése érdekében.

(2) A pénzügyi szervezetek az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
kezelési folyamatának keretében 
megfelelő eljárások és folyamatok 
kialakításával biztosítják az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
következetes és integrált nyomon 
követését, kezelését és utókövetését az 
ilyen eseményeket kiváltó okoknak az 
előfordulás megelőzését célzó feltárása és 
megszüntetése érdekében.

Or. en

Módosítás 468
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítja a felső vezetés és a vezető 
testület tájékoztatását a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekről, 
amely ismerteti az események hatását, a 
megtett válaszlépéseket, valamint azokat a 
további kontrollokat, amelyeket az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
következtében ki kell alakítani;

d) biztosítja a felső vezetés és a vezető 
testület tájékoztatását legalább a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekről, 
amely ismerteti az események hatását, a 
megtett válaszlépéseket, valamint azokat a 
további kontrollokat, amelyeket a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
következtében ki kell alakítani;

Or. en

Módosítás 469
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítja a felső vezetés és a vezető 
testület tájékoztatását a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekről, 
amely ismerteti az események hatását, a 
megtett válaszlépéseket, valamint azokat a 
további kontrollokat, amelyeket az IKT-
vonatkozású biztonsági események 
következtében ki kell alakítani;

d) biztosítja a felső vezetés és a vezető 
testület tájékoztatását a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekről, 
amely ismerteti az események hatását, a 
megtett válaszlépéseket, valamint azokat a 
további kontrollokat, amelyeket a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
következtében ki kell alakítani;

Or. en

Módosítás 470
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1), (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott követelmények 
alkalmazandók a működési vagy 
biztonsági vonatkozású pénzforgalmi 
biztonsági eseményekre, valamint 
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működési vagy biztonsági vonatkozású 
jelentős pénzforgalmi biztonsági 
eseményekre, amennyiben ezek a 2. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett pénzügyi szervezeteket érintik.

Or. en

Módosítás 471
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 

pontjában említett pénzügyi szervezeteket 
érintő, működési vagy biztonsági 

vonatkozású pénzforgalmi biztonsági 
események

E rendelet III. fejezetében meghatározott 
követelmények alkalmazandók a 
működési vagy biztonsági vonatkozású 
pénzforgalmi biztonsági eseményekre, 
valamint a működési vagy biztonsági 
vonatkozású jelentős pénzforgalmi 
biztonsági eseményekre, amennyiben ezek 
a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett pénzügyi szervezeteket 
érintik.

Or. en

Módosítás 472
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az IKT-vonatkozású biztonsági a) az IKT-vonatkozású biztonsági 
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esemény által előidézett zavarral érintett 
felhasználók vagy pénzügyi szerződő felek 
száma, és az, hogy az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseménynek van-e a hírnevet 
érintő hatása;

esemény által előidézett zavarral érintett 
felhasználók vagy pénzügyi szerződő felek 
száma;

Or. en

Módosítás 473
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény földrajzi kiterjedése az érintett 
területek szempontjából, különösen akkor, 
ha az esemény kettőnél több tagállamot 
érint;

c) az IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény földrajzi kiterjedése az Unióban 
az érintett területek szempontjából, 
különösen akkor, ha az esemény kettőnél 
több tagállamot érint;

Or. en

Módosítás 474
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
besorolási követelmények alkalmazandók 
a működési vagy biztonsági vonatkozású 
pénzforgalmi biztonsági eseményekre, 
valamint a működési vagy biztonsági 
vonatkozású jelentős pénzforgalmi 
biztonsági eseményekre, amennyiben ezek 
a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett pénzügyi szervezeteket 
érintik.

Or. en
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Módosítás 475
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A pénzügyi szervezetek a következő 
kritériumok szerint sorolják be a jelentős 
kiberfenyegetéseket:
a) a célzott ügyfelek vagy pénzügyi 
szerződő felek száma vagy jelentősége, és 
– adott esetben – a jelentős 
kiberfenyegetés által célzott tranzakciók 
mennyisége vagy száma;
b) a jelentős kiberfenyegetés időtartama 
vagy gyakorisága;
c) a jelentős kiberfenyegetés földrajzi 
kiterjedése a célzott területek 
szempontjából, különösen akkor, ha az 
esemény kettőnél több tagállamot érint;
d) a célzott szolgáltatások kritikus mivolta, 
beleértve a pénzügyi szervezet ügyleteit és 
működését is;

Or. en

Módosítás 476
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság keretében, az Európai 
Központi Bankkal (EKB) és az ENISA-val 
folytatott konzultációt követően közös 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoznak ki, amelyek részletesen 
meghatározzák az alábbiakat:

(2) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság keretében, az Európai 
Központi Bankkal (EKB), az ENISA-val és 
a nemzeti felügyeleti hatóságokkal 
folytatott konzultációt követően közös 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoznak ki, amelyek részletesen 
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meghatározzák az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 477
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság keretében, az Európai 
Központi Bankkal (EKB) és az ENISA-val 
folytatott konzultációt követően közös 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoznak ki, amelyek részletesen 
meghatározzák az alábbiakat:

(2) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság keretében, az Európai 
Központi Bankkal (EKB) és az ENISA-val 
együttműködve közös 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoznak ki, amelyek részletesen 
meghatározzák az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 478
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdésben említett 
kritériumok, ezen belül azok a 
lényegességi küszöbértékek, amelyek 
alapján megállapíthatók a 17. cikk (1) 
bekezdésében előírt bejelentési 
kötelezettség alá tartozó jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági események;

a) az (1) bekezdésben említett 
kritériumok, ezen belül azok a 
lényegességi küszöbértékek, amelyek 
alapján megállapíthatók a 17. cikk (1) 
bekezdésében előírt bejelentési 
kötelezettség alá tartozó jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági események vagy 
adott esetben a működési vagy biztonsági 
vonatkozású jelentős pénzforgalmi 
biztonsági események;

Or. en
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Módosítás 479
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon kritériumok, amelyek alapján 
az illetékes hatóságok értékelik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
relevanciáját a többi tagállam joghatósági 
területe szempontjából, továbbá az IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekkel 
kapcsolatos bejelentések azon részletei, 
amelyeket a 17. cikk (5) és (6) 
bekezdésének megfelelően meg kell 
osztaniuk a többi illetékes hatósággal.

b) azon kritériumok, amelyek alapján 
az illetékes hatóságok értékelik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági események, 
vagy adott esetben a működési vagy 
biztonsági vonatkozású jelentős 
pénzforgalmi biztonsági események 
relevanciáját a többi tagállam joghatósági 
területe szempontjából, továbbá az IKT-
vonatkozású biztonsági események, vagy 
adott esetben a működési vagy biztonsági 
vonatkozású jelentős pénzforgalmi 
biztonsági események azon részletei, 
amelyeket a 17. cikk (5) és (6) 
bekezdésének megfelelően meg kell 
osztaniuk a többi illetékes hatósággal.

Or. en

Módosítás 480
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon kritériumok, amelyek alapján 
az illetékes hatóságok értékelik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
relevanciáját a többi tagállam joghatósági 
területe szempontjából, továbbá az IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekkel 
kapcsolatos bejelentések azon részletei, 
amelyeket a 17. cikk (5) és (6) 
bekezdésének megfelelően meg kell 
osztaniuk a többi illetékes hatósággal.

b) azon kritériumok, amelyek alapján 
az illetékes hatóságok értékelik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
relevanciáját a többi tagállam joghatósági 
területe szempontjából, továbbá a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekkel 
kapcsolatos bejelentések azon részletei, 
amelyeket a 17. cikk (5) és (6) 
bekezdésének megfelelően meg kell 
osztaniuk a többi illetékes hatósággal.

Or. en
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Módosítás 481
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon kritériumok, amelyek alapján 
az illetékes hatóságok értékelik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
relevanciáját a többi tagállam joghatósági 
területe szempontjából, továbbá az IKT-
vonatkozású biztonsági eseményekkel 
kapcsolatos bejelentések azon részletei, 
amelyeket a 17. cikk (5) és (6) 
bekezdésének megfelelően meg kell 
osztaniuk a többi illetékes hatósággal.

b) azon kritériumok, amelyek alapján 
az illetékes hatóságok értékelik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági események 
relevanciáját a többi tagállam joghatósági 
területe szempontjából, továbbá a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekkel 
kapcsolatos bejelentések azon részletei, 
amelyeket a 17. cikk (5) és (6) 
bekezdésének megfelelően meg kell 
osztaniuk a többi illetékes hatósággal.

Or. en

Módosítás 482
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (1b) bekezdésben említett 
kritériumok, ezen belül azok a magas 
lényegességi küszöbértékek, amelyek 
alapján megállapíthatók a 17. cikk (1a) 
bekezdésében megállapított bejelentési 
kötelezettség alá tartozó jelentős 
kiberfenyegetések;

Or. en

Módosítás 483
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
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16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett közös 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
kidolgozása során az EFH-k figyelembe 
veszik a nemzetközi szabványokat, 
valamint az ENISA által kidolgozott és 
közzétett specifikációkat, adott esetben 
más gazdasági ágazatokra vonatkozóan is.

(3) A (2) bekezdésben említett közös 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
kidolgozása során az EFH-k figyelembe 
veszik a pénzügyi szervezetek méretét, 
jellegét, nagyságrendjét, összetettségét és 
általános kockázati profilját, valamint a 
nemzetközi szabványokat és az ENISA 
által kidolgozott és közzétett 
specifikációkat, adott esetben más 
gazdasági ágazatokra vonatkozóan is. Az 
EFH-k továbbá figyelembe veszik, hogy a 
biztonsági események kis- és 
mikrovállalkozások általi időben történő 
és hatékony kezelését nem korlátozza az e 
cikkben meghatározott besorolási 
követelmények betartásának 
szükségessége.

Or. en

Módosítás 484
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett közös 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
kidolgozása során az EFH-k figyelembe 
veszik a nemzetközi szabványokat, 
valamint az ENISA által kidolgozott és 
közzétett specifikációkat, adott esetben 
más gazdasági ágazatokra vonatkozóan is.

(3) A (2) bekezdésben említett közös 
szabályozástechnikai standardtervezetek 
kidolgozása során az EFH-k figyelembe 
veszik a nemzetközi szabványokat, 
valamint az ENISA által kidolgozott és 
közzétett specifikációkat, adott esetben 
más gazdasági ágazatokra vonatkozóan is. 
Az EFH-k figyelembe veszik az érintett 
pénzügyi szervezetek jellegét, méretét és 
összetettségét is.

Or. en
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Módosítás 485
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 1 évvel a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Az említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 3 évvel a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 486
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 1 évvel a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Az említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 18 hónappal a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 487
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17 A jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentése

17 A jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági események és a jelentős 
kiberfenyegetések bejelentése
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Or. en

Módosítás 488
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményeket 
a (3) bekezdésben előírt határidőkön belül 
bejelentik a 41. cikkben említett illetékes 
hatóságnak.

(1) A pénzügyi szervezetek a jelentős 
működési biztonsági eseményeket a (3) 
bekezdésben előírt határidőkön belül 
bejelentik a 19. cikkben említett egységes 
uniós központi adatbázisnak. Amennyiben 
a jelentős működési biztonsági esemény 
egyben a személyes adatok megsértésének 
is minősül, a pénzügyi szervezetek az (EU) 
2016/679 rendelet 33. cikkével 
összhangban értesítik erről az illetékes 
adatvédelmi hatóságot és adott esetben az 
érintetteket.

Or. en

Módosítás 489
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin, 
Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményeket a 
(3) bekezdésben előírt határidőkön belül 
bejelentik a 41. cikkben említett illetékes 
hatóságnak.

(1) A pénzügyi szervezetek a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményeket a 
(3) bekezdésben előírt határidőkön belül 
bejelentik a 19. cikkben említett egységes 
uniós központi adatbázisnak.

Or. en
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Módosítás 490
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
pénzügyi szervezetek a releváns 
információk összegyűjtését és elemzését 
követően a 18. cikkben említett 
mintadokumentum felhasználásával 
jelentést készítenek az eseményről, amelyet 
benyújtanak az illetékes hatóságnak.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
pénzügyi szervezetek a releváns 
információk összegyűjtését és elemzését 
követően a 18. cikkben említett 
mintadokumentum felhasználásával 
jelentést készítenek az eseményről, amelyet 
benyújtanak az egységes uniós központi 
adatbázisnak.

Or. en

Módosítás 491
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
pénzügyi szervezetek a releváns 
információk összegyűjtését és elemzését 
követően a 18. cikkben említett 
mintadokumentum felhasználásával 
jelentést készítenek az eseményről, amelyet 
benyújtanak az illetékes hatóságnak.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
pénzügyi szervezetek a releváns 
információk összegyűjtését és elemzését 
követően a 18. cikkben említett 
mintadokumentum felhasználásával 
jelentést készítenek az eseményről, amelyet 
benyújtanak az egységes uniós központi 
adatbázisnak.

Or. en

Módosítás 492
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

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

(1a) A pénzügyi szervezetek 
haladéktalanul értesítik a jelentős 
kiberfenyegetésekről a 41. cikkben 
említett illetékes hatóságot.

Or. en

Módosítás 493
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény hatással van vagy lehet 
a szolgáltatást használók és az ügyfelek 
pénzügyi érdekeire, a pénzügyi szervezetek 
haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett intézkedésekről.

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény jelentős hatással van 
vagy lehet a szolgáltatást használók és az 
ügyfelek pénzügyi érdekeire, a pénzügyi 
szervezetek, miután a tudomást szereznek 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, erről haladéktalanul 
tájékoztatják a szolgáltatásaikat 
használókat és ügyfeleiket, továbbá a 
lehető leghamarabb tájékoztatják őket az 
esemény káros hatásainak enyhítésére tett 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 494
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény hatással van vagy lehet 
a szolgáltatást használók és az ügyfelek 
pénzügyi érdekeire, a pénzügyi szervezetek 

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény következik be és 
jelentős hatással van a szolgáltatást 
használók és az ügyfelek pénzügyi 
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haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett intézkedésekről.

érdekeire, a pénzügyi szervezetek 
haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett vonatkozó 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 495
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény hatással van vagy lehet 
a szolgáltatást használók és az ügyfelek 
pénzügyi érdekeire, a pénzügyi szervezetek 
haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett intézkedésekről.

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény hatással van a 
szolgáltatást használók és az ügyfelek 
pénzügyi érdekeire, a pénzügyi szervezetek 
haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett vonatkozó 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 496
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény hatással van vagy lehet 
a szolgáltatást használók és az ügyfelek 
pénzügyi érdekeire, a pénzügyi szervezetek 

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény hatással van vagy lehet 
a szolgáltatást használók és az ügyfelek 
pénzügyi érdekeire, a pénzügyi szervezetek 



AM\1232471HU.docx 183/322 PE693.603v01-00

HU

haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett intézkedésekről.

haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett intézkedésekről. 
Amennyiben a pénzügyi szervezet által tett 
ellenintézkedéseknek köszönhetően nem 
éri kár a szolgáltatást használókat és az 
ügyfeleket, a szolgáltatást használók és az 
ügyfelek tájékoztatására vonatkozó 
követelmény nem alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 497
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény hatással van vagy lehet 
a szolgáltatást használók és az ügyfelek 
pénzügyi érdekeire, a pénzügyi szervezetek 
haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett intézkedésekről.

(2) Ha a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény hatással van vagy lehet 
a szolgáltatást használók és az ügyfelek 
pénzügyi érdekeire, a pénzügyi szervezetek 
haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatásaikat használókat és ügyfeleiket 
a jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményről, továbbá a lehető leghamarabb 
tájékoztatják őket az esemény káros 
hatásainak enyhítésére tett intézkedésekről. 
Amennyiben ilyen biztonsági esemény 
következik be, a pénzügyi szervezetek a 
szolgáltatásaikat használók és ügyfeleik 
személyesen történő tájékoztatásán felül 
nyilvános közleményt adnak ki.

Or. en

Módosítás 498
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a jelentős 
kiberfenyegetés károsan befolyásolhatja 
az ügyfelek pénzügyi érdekeit, a pénzügyi 
szervezetek haladéktalanul tájékoztatják 
ügyfeleiket a jelentős kiberfenyegetésről, 
valamint azokról az intézkedésekről, 
amelyeket a pénzügyi szervezet az ilyen 
fenyegetés káros hatásainak enyhítése 
érdekében kíván megtenni. Adott esetben 
a pénzügyi szervezet tanáccsal is ellátja 
ügyfeleit arra vonatkozóan, hogy milyen 
intézkedéseket tehetnek a fenyegetés káros 
hatásainak enyhítésére.

Or. en

Módosítás 499
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kockázata merül fel, 
de az esemény az ellenintézkedéseknek 
köszönhetően nem következik be, a 
pénzügyi szervezetek a szolgáltatásaikat 
használók és ügyfeleik személyesen 
történő tájékoztatása helyett nyilvános 
közleményt is kiadhatnak.

Or. en

Módosítás 500
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben a jelentős, működési 
biztonsági esemény pénzügyi veszteséget 
okoz a szolgáltatásaikat használóknak és 
ügyfeleiknek, a pénzügyi szervezetek a 
szolgáltatásaikat használók és ügyfeleik 
által elszenvedett bizonyított 
veszteségekért kötelesek kártérítést fizetni.

Or. en

Módosítás 501
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek a 
következőket nyújtják be a 41. cikkben 
említett illetékes hatóságnak:

(3) A pénzügyi szervezetek a 
következőket nyújtják be a 19. cikkben 
említett egységes uniós központi 
adatbázisnak:

Or. en

Módosítás 502
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek a 
következőket nyújtják be a 41. cikkben 
említett illetékes hatóságnak:

(3) A pénzügyi szervezetek a 
következőket nyújtják be a 19. cikkben 
említett egységes uniós központi 
adatbázisnak:
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Or. en

Módosítás 503
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb a munkanap végéig, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül 
bekövetkezett jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kapcsán a következő 
munkanap kezdetétől számított 4 órán 
belül, vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb a működési biztonsági 
esemény pénzügyi szervezet általi, jelentős 
eseményként való besorolását követő 24 
órán belül;

Or. en

Módosítás 504
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb a munkanap végéig, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül 
bekövetkezett jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kapcsán a következő 
munkanap kezdetétől számított 4 órán 
belül, vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

a) előzetes bejelentés indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb a 
következő munkanap végéig, vagy ha a 
bejelentési csatornák nem elérhetők, akkor 
amint elérhetővé válnak;

Or. en

Módosítás 505
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb a munkanap végéig, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül 
bekövetkezett jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kapcsán a következő 
munkanap kezdetétől számított 4 órán 
belül, vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de mindenképpen a biztonsági eseményről 
való tudomásszerzéstől számított 24 órán 
belül, vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

Or. en

Módosítás 506
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb a munkanap végéig, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül 
bekövetkezett jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kapcsán a következő 
munkanap kezdetétől számított 4 órán 
belül, vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

a) jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény esetén a 
kulcsfontosságú, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók által a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági esemény 
tekintetében illetékes hatóság számára 
haladéktalanul, de legkésőbb az 
eseményről való tudomásszerzéstől 
számított 72 órán belül küldött értesítés;

Or. en

Módosítás 507
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb a munkanap végéig, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül 
bekövetkezett jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kapcsán a következő 
munkanap kezdetétől számított 4 órán 
belül, vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb 24 órával azután, hogy a 
pénzügyi szervezet jelentősnek minősítette 
az IKT-vonatkozású biztonsági eseményt, 
vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

Or. en

Indokolás

A biztonsági események bejelentési határidejére vonatkozó követelmények összehangolása a 
NIS 2.0 javaslattal, ezáltal tovább harmonizálva az uniós biztonságiesemény-bejelentési 
rendszert.

Módosítás 508
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb a munkanap végéig, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül 
bekövetkezett jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kapcsán a következő 
munkanap kezdetétől számított 4 órán 
belül, vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

a) előzetes bejelentés a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményről való 
tudomásszerzést követően haladéktalanul, 
de minden lehetséges erőfeszítést megtéve 
legkésőbb a munkanap végéig, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül a 
pénzügyi szervezet tudomására jutott 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény kapcsán a következő munkanap 
kezdetétől számított 4 órán belül, vagy ha a 
bejelentési csatornák nem elérhetők, akkor 
amint elérhetővé válnak;

Or. en

Módosítás 509
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előzetes bejelentés haladéktalanul, 
de legkésőbb a munkanap végéig, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül 
bekövetkezett jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kapcsán a következő 
munkanap kezdetétől számított 4 órán 
belül, vagy ha a bejelentési csatornák nem 
elérhetők, akkor amint elérhetővé válnak;

a) előzetes bejelentés indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb a 
munkanap végéig, miután a pénzügyi 
szervezet jelentősnek minősítette az IKT-
vonatkozású biztonsági eseményt, illetve a 
munkanap végét megelőző 2 órán belül 
bekövetkezett jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági esemény kapcsán a következő 
munkanap kezdetétől számított 4 órán 
belül, miután a pénzügyi szervezet 
jelentősnek minősítette az IKT-
vonatkozású biztonsági eseményt, vagy ha 
a bejelentési csatornák nem elérhetők, 
akkor amint elérhetővé válnak;

Or. en

Módosítás 510
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) időközi jelentés az a) pontban 
említett előzetes bejelentést követő egy 
héten belül, releváns állapotfrissítés 
esetén és az illetékes hatóság erre irányuló 
kérésére a bejelentés aktualizálásával;

b) előzetes jelentés, amelyet azonnal 
frissíteni kell, miután a pénzügyi szervezet 
tudomást szerzett arról, hogy az eredeti 
biztonsági esemény állapota jelentősen 
megváltozott, vagy új információra derült 
fény, amely jelentős hatással lehet a 
biztonsági esemény illetékes hatóságok 
általi kezelésére, valamint az illetékes 
hatóság erre irányuló kérésére;

Or. en

Módosítás 511
Alfred Sant
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) időközi jelentés az a) pontban 
említett előzetes bejelentést követő egy 
héten belül, releváns állapotfrissítés esetén 
és az illetékes hatóság erre irányuló 
kérésére a bejelentés aktualizálásával;

b) időközi jelentés releváns 
események bekövetkezése esetén, illetve ha 
az előzetes jelentést követően információk 
válnak elérhetővé, vagy ha az illetékes 
hatóság kifejezetten kéri, az a) pontban 
említett előzetes bejelentést követően, 
releváns állapotfrissítés esetén és az 
illetékes hatóság erre irányuló kérésére a 
bejelentés aktualizálásával;

Or. en

Módosítás 512
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) zárójelentés – függetlenül attól, 
hogy korrekciós intézkedések 
végrehajtására sor került-e – a kiváltó okok 
elemzését követően, ha a hatással 
kapcsolatban a becslések helyettesítésére 
alkalmas tényadatok rendelkezésre állnak, 
de legkésőbb az előzetes bejelentés 
elküldését követően egy hónappal.

c) zárójelentés – függetlenül attól, 
hogy korrekciós intézkedések 
végrehajtására sor került-e – a kiváltó okok 
elemzését követően, ha a hatással 
kapcsolatban a becslések helyettesítésére 
alkalmas tényadatok rendelkezésre állnak, 
de legkésőbb az előzetes bejelentés 
elküldésének napját követően egy 
hónappal. Kellően indokolt esetekben és az 
illetékes hatósággal való megállapodást 
követően a pénzügyi szervezetek 
eltérhetnek az e pontban meghatározott 
határidőtől.

Or. en

Módosítás 513
Alfred Sant
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) zárójelentés – függetlenül attól, 
hogy korrekciós intézkedések 
végrehajtására sor került-e – a kiváltó okok 
elemzését követően, ha a hatással 
kapcsolatban a becslések helyettesítésére 
alkalmas tényadatok rendelkezésre állnak, 
de legkésőbb az előzetes bejelentés 
elküldését követően egy hónappal.

c) zárójelentés – függetlenül attól, 
hogy korrekciós intézkedések 
végrehajtására sor került-e – a kiváltó okok 
elemzését követően, ha a hatással 
kapcsolatban a becslések helyettesítésére 
alkalmas tényadatok rendelkezésre állnak, 
de legkésőbb a biztonsági esemény 
elhárításának időpontjától számított egy 
hónappal

Or. en

Módosítás 514
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 41. cikkben említett, érintett illetékes 
hatóság gondoskodik arról, hogy kellően 
indokolt esetekben a pénzügyi szervezet 
eltérhet e bekezdés a), b) és c) pontjában 
meghatározott határidőktől.

Or. en

Módosítás 515
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Megfelelően figyelembe kell venni 
a pénzügyi szervezetek azon képességét, 
hogy a (3) bekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott időkereteken belül pontos 
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és érdemi információval szolgáljanak a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekkel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 516
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek az e cikk 
szerinti bejelentési kötelezettségeket csak 
a 41. cikkben említett illetékes hatóság 
jóváhagyásával ruházhatják át harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóra.

törölve

Or. en

Módosítás 517
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek az e cikk 
szerinti bejelentési kötelezettségeket csak a 
41. cikkben említett illetékes hatóság 
jóváhagyásával ruházhatják át harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóra.

(4) A pénzügyi szervezetek az e cikk 
szerinti bejelentési kötelezettségeket csak a 
41. cikkben említett illetékes hatóság 
jóváhagyásával ruházhatják át harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóra, miután 
szerződéses rendelkezéseket fogadtak el az 
érintett, harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval.

Or. en

Módosítás 518
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Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek az e cikk 
szerinti bejelentési kötelezettségeket csak a 
41. cikkben említett illetékes hatóság 
jóváhagyásával ruházhatják át harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóra.

(4) A pénzügyi szervezetek az e cikk 
szerinti bejelentési kötelezettségeket csak a 
41. cikkben említett illetékes hatóság 
jóváhagyásával, a pénzügyi szervezet és a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató kifejezett kérését követően 
ruházhatják át harmadik félnek minősülő 
szolgáltatóra. A kötelezettségek ilyen 
átruházása esetében a pénzügyi szervezet 
teljes mértékben elszámoltatható marad a 
biztonsági eseményre vonatkozó 
bejelentési követelmények teljesítéséért.

Or. en

Módosítás 519
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek az e cikk 
szerinti bejelentési kötelezettségeket csak a 
41. cikkben említett illetékes hatóság 
jóváhagyásával ruházhatják át harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóra.

(4) A pénzügyi szervezetek az e cikk 
szerinti bejelentési kötelezettségeket csak a 
41. cikkben említett illetékes hatóság 
jóváhagyásával ruházhatják át harmadik 
félnek minősülő szolgáltatóra. A 
kötelezettségek ilyen átruházása esetében 
a pénzügyi szervezet teljes mértékben 
elszámoltatható marad a biztonsági 
eseményre vonatkozó bejelentési 
követelmények teljesítéséért.

Or. en

Módosítás 520
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
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Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés átvételét követően az illetékes 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja az 
esemény részleteiről:

törölve

a) a helyzetnek megfelelően az EBH-t, az 
ESMA-t vagy az EIOPA-t;
b) a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett pénzügyi szervezetek 
esetében az EKB-t, ha ez indokolt; 
valamint
c) az (EU) 2016/1148 irányelv 8. cikke 
szerint kijelölt egyedüli kapcsolattartó 
pontot.

Or. en

Módosítás 521
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés átvételét követően az illetékes 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja az 
esemény részleteiről:

törölve

a) a helyzetnek megfelelően az EBH-t, az 
ESMA-t vagy az EIOPA-t;
b) a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett pénzügyi szervezetek 
esetében az EKB-t, ha ez indokolt; 
valamint
c) az (EU) 2016/1148 irányelv 8. cikke 
szerint kijelölt egyedüli kapcsolattartó 
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pontot.

Or. en

Módosítás 522
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés átvételét követően az illetékes 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja az 
esemény részleteiről:

(5) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés átvételét követően az illetékes 
hatóság a szigorú biztonsági előírásokat 
tiszteletben tartva, valamint a lehetséges 
kockázatok értékelését követően 
haladéktalanul tájékoztatja az eseménnyel 
kapcsolatos lényeges információkról:

Or. en

Módosítás 523
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés átvételét követően az illetékes 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja az 
esemény részleteiről:

(5) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés átvételét vagy az (1a) bekezdésben 
említett értesítést követően az illetékes 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény vagy a jelentős kiberfenyegetés 
részleteiről:

Or. en

Módosítás 524
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 806/2014/EU rendelet 7. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
szervezetek esetében az Egységes 
Szanálási Testületet, a 806/2014/EU 
rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében 
említett szervezetek tekintetében pedig a 
nemzeti szanálási hatóságokat. A nemzeti 
szanálási hatóságoknak hathavonta be 
kell nyújtaniuk az ESZT-nek az e cikk 
értelmében részükre eljuttatott jelentés 
összefoglalását.

Or. en

Módosítás 525
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EBH, az ESMA, illetve az 
EIOPA, valamint az EKB értékeli a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
esemény relevanciáját a többi érintett 
illetékes hatóság szempontjából, és azokat 
ennek megfelelően a lehető legkorábbi 
időpontban értesíti. Az EKB értesítést küld 
a Központi Bankok Európai Rendszere 
tagjainak a fizetési rendszer szempontjából 
releváns kérdésekről. Az értesítés alapján 
az illetékes hatóságok adott esetben 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
a pénzügyi rendszer közvetlen 
stabilitásának megóvása érdekében.

(6) Az EBH, az ESMA, illetve az 
EIOPA, valamint az EKB az ENISA-val 
együttműködésben értékeli a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági esemény 
relevanciáját a többi érintett illetékes 
hatóság szempontjából, és azokat ennek 
megfelelően a lehető legkorábbi 
időpontban értesíti. Az EKB értesítést küld 
a Központi Bankok Európai Rendszere 
tagjainak a fizetési rendszer szempontjából 
releváns kérdésekről. Az értesítés alapján 
az illetékes hatóságok adott esetben 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
a pénzügyi rendszer közvetlen 
stabilitásának megóvása érdekében.

Or. en
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Módosítás 526
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság keretében, az ENISA-val 
és az EKB-val folytatott konzultációt 
követően kidolgozzák az alábbiakat:

(1) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság keretében, az ENISA-val 
és az EKB-val, valamint a nemzeti 
felügyeleti hatóságokkal folytatott 
konzultációt követően kidolgozzák az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 527
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság keretében, az ENISA-val 
és az EKB-val folytatott konzultációt 
követően kidolgozzák az alábbiakat:

(1) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság és az ENISA keretében, 
az EKB-val folytatott konzultációt 
követően kidolgozzák az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 528
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. meghatározzák a jelentős 
kiberfenyegetésekre vonatkozó értesítés 
tartalmát;
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Or. en

Módosítás 529
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közös végrehajtás-technikai 
standardtervezetek, amelyek a pénzügyi 
szervezetek számára rögzítik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági esemény 
bejelentésére szolgáló szabványos 
űrlapokat, mintadokumentumokat és 
eljárásokat.

b) közös végrehajtás-technikai 
standardtervezetek, amelyek a pénzügyi 
szervezetek számára rögzítik a jelentős 
IKT-vonatkozású biztonsági esemény 
bejelentésére és a jelentős 
kiberfenyegetésről való értesítésre 
szolgáló szabványos űrlapokat, 
mintadokumentumokat és eljárásokat.

Or. en

Módosítás 530
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EFH-k az (1) bekezdés a) pontjában 
említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket és az (1) bekezdés b) 
pontjában említett közös végrehajtás-
technikai standardtervezeteket 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 1 évvel a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Az EFH-k az (1) bekezdés a) pontjában 
említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket és az (1) bekezdés b) 
pontjában említett közös végrehajtás-
technikai standardtervezeteket 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 2 évvel a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 531
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
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Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében, az EKB-val és az ENISA-val 
folytatott konzultációt követően közös 
jelentésben értékelik annak lehetőségét, 
hogy az eseménybejelentést még nagyobb 
mértékben központosítsák olyan egységes 
uniós központi adatbázis létrehozásával, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket. A 
jelentés megvizsgálja, hogy a felügyeleti 
konvergencia növelése érdekében milyen 
lehetőségek vannak az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésével 
kapcsolatos információáramlás 
megkönnyítésére, a járulékos költségek 
csökkentésére, valamint a tematikus 
elemzések megalapozására.

(1) (1) Az EFH-k egységes uniós 
központi adatbázist hoznak létre és 
működtetnek, amelynek segítségével a 
pénzügyi szervezetek bejelenthetik a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményeket.

Or. en

Indokolás

Széles körben elismert, hogy az egységes uniós központi adatbázis nagyobb biztonságot és 
egyértelműséget biztosítana a pénzügyi szervezetek számára, valamint hatékonyabbá tenné a 
bejelentési rendszer egészét. Az EFH-k jelezték, hogy a biztossági javaslat 19. cikkében 
javasolt megvalósíthatósági tanulmány eredményeinek függvényében a különálló rendszerek 
fejlesztése helyett hajlandók a közeljövőben létrehozni egy egységes központi bejelentési 
adatbázist.

Módosítás 532
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság (1) Az EFH-k egységes uniós központi 
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keretében, az EKB-val és az ENISA-val 
folytatott konzultációt követően közös 
jelentésben értékelik annak lehetőségét, 
hogy az eseménybejelentést még nagyobb 
mértékben központosítsák olyan egységes 
uniós központi adatbázis létrehozásával, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket. A 
jelentés megvizsgálja, hogy a felügyeleti 
konvergencia növelése érdekében milyen 
lehetőségek vannak az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésével 
kapcsolatos információáramlás 
megkönnyítésére, a járulékos költségek 
csökkentésére, valamint a tematikus 
elemzések megalapozására.

adatbázist hoznak létre és működtetnek, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős 
működési biztonsági eseményeket.

Or. en

Módosítás 533
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében, az EKB-val és az ENISA-val 
folytatott konzultációt követően közös 
jelentésben értékelik annak lehetőségét, 
hogy az eseménybejelentést még nagyobb 
mértékben központosítsák olyan egységes 
uniós központi adatbázis létrehozásával, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket. A 
jelentés megvizsgálja, hogy a felügyeleti 
konvergencia növelése érdekében milyen 
lehetőségek vannak az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésével 
kapcsolatos információáramlás 
megkönnyítésére, a járulékos költségek 
csökkentésére, valamint a tematikus 
elemzések megalapozására.

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében, az EKB-val és az ENISA-val, 
valamint a pénzügyi ágazat 
kiberbiztonságával foglalkozó 
platformmal együttműködve közös 
jelentésben értékelik annak lehetőségét, 
hogy az eseménybejelentést még nagyobb 
mértékben központosítsák olyan egységes 
uniós központi adatbázis létrehozásával, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket. A 
jelentés megvizsgálja, hogy a felügyeleti 
konvergencia növelése érdekében milyen 
lehetőségek vannak az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésével 
kapcsolatos információáramlás 
megkönnyítésére, a járulékos költségek 
csökkentésére, valamint a tematikus 
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elemzések megalapozására.

Or. en

Módosítás 534
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében, az EKB-val és az ENISA-val 
folytatott konzultációt követően közös 
jelentésben értékelik annak lehetőségét, 
hogy az eseménybejelentést még nagyobb 
mértékben központosítsák olyan egységes 
uniós központi adatbázis létrehozásával, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket. A 
jelentés megvizsgálja, hogy a felügyeleti 
konvergencia növelése érdekében milyen 
lehetőségek vannak az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésével 
kapcsolatos információáramlás 
megkönnyítésére, a járulékos költségek 
csökkentésére, valamint a tematikus 
elemzések megalapozására.

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében, az EKB-val és az ENISA-val 
folytatott konzultációt követően közös 
jelentésben értékelik annak lehetőségét, 
hogy az eseménybejelentést még nagyobb 
mértékben központosítsák olyan egységes 
uniós központi adatbázis létrehozásával, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket, és 
amely felváltaná az összes meglévő 
eseménybejelentést. A jelentés 
megvizsgálja, hogy a felügyeleti 
konvergencia növelése érdekében milyen 
lehetőségek vannak az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésével 
kapcsolatos információáramlás 
megkönnyítésére, a járulékos költségek 
csökkentésére, valamint a tematikus 
elemzések megalapozására.

Or. en

Módosítás 535
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében, az EKB-val és az ENISA-val 

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében, az EKB-val, az ENISA-val és a 
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folytatott konzultációt követően közös 
jelentésben értékelik annak lehetőségét, 
hogy az eseménybejelentést még nagyobb 
mértékben központosítsák olyan egységes 
uniós központi adatbázis létrehozásával, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket. A 
jelentés megvizsgálja, hogy a felügyeleti 
konvergencia növelése érdekében milyen 
lehetőségek vannak az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésével 
kapcsolatos információáramlás 
megkönnyítésére, a járulékos költségek 
csökkentésére, valamint a tematikus 
elemzések megalapozására.

nemzeti felügyeleti hatóságokkal folytatott 
konzultációt követően közös jelentésben 
értékelik annak lehetőségét, hogy az 
eseménybejelentést még nagyobb 
mértékben központosítsák olyan egységes 
uniós központi adatbázis létrehozásával, 
amelynek segítségével a pénzügyi 
szervezetek bejelenthetik a jelentős IKT-
vonatkozású biztonsági eseményeket. A 
jelentés megvizsgálja, hogy a felügyeleti 
konvergencia növelése érdekében milyen 
lehetőségek vannak az IKT-vonatkozású 
biztonsági események bejelentésével 
kapcsolatos információáramlás 
megkönnyítésére, a járulékos költségek 
csökkentésére, valamint a tematikus 
elemzések megalapozására.

Or. en

Módosítás 536
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés legalább a következő elemeket 
foglalja magában:

törölve

a) az uniós adatbázis létrehozásának 
előfeltételei;
b) az előnyök, a korlátok és a lehetséges 
kockázatok;
c) az üzemeltetési igazgatás elemei;
d) a tagság feltételei;
e) az uniós adatbázishoz való hozzáférés 
módozatai a pénzügyi szervezetek és az 
illetékes nemzeti hatóságok számára;
f) az uniós adatbázist támogató működési 
platform kialakításával, ezen belül a 
szükséges szakértelem biztosításával 
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összefüggésben felmerülő pénzügyi 
költségek előzetes értékelése.

Or. en

Módosítás 537
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés legalább a következő elemeket 
foglalja magában:

törölve

a) az uniós adatbázis létrehozásának 
előfeltételei;
b) az előnyök, a korlátok és a lehetséges 
kockázatok;
c) az üzemeltetési igazgatás elemei;
d) a tagság feltételei;
e) az uniós adatbázishoz való hozzáférés 
módozatai a pénzügyi szervezetek és az 
illetékes nemzeti hatóságok számára;
f) az uniós adatbázist támogató működési 
platform kialakításával, ezen belül a 
szükséges szakértelem biztosításával 
összefüggésben felmerülő pénzügyi 
költségek előzetes értékelése.

Or. en

Módosítás 538
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, 
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés legalább a következő elemeket 
foglalja magában:

(2) Az uniós központi adatbázis 
összegyűjti és karbantartja a biztonsági 
események adatait, valamint biztosítja, 
hogy a (3) bekezdésben említett 
szervezetek közvetlen és azonnali 
hozzáféréssel rendelkeznek a vonatkozó 
információkhoz.

Or. en

Módosítás 539
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kölcsönös átjárhatóság 
kialakításának képessége és hozzáadott 
értékének értékelése az egyéb vonatkozó 
bejelentési rendszerek, például az (EU) 
2016/1148 irányelvben foglalt rendszerek 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 540
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós központi adatbázis 
összegyűjti és karbantartja a biztonsági 
események adatait, valamint biztosítja, 
hogy a (3) bekezdésben említett 
szervezetek közvetlen és azonnali 
hozzáféréssel rendelkeznek a vonatkozó 
információkhoz.

Or. en
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Módosítás 541
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EFH-k az (1) bekezdésben 
említett jelentést [Kiadóhivatal: kérjük, 
illessze be a dátumot: 3 évvel a 
hatálybalépést követően]-jéig/-ig 
benyújtják a Bizottságnak, az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(3) Az uniós központi adatbázis a 
következő szervezetek számára elérhetővé 
teszi a szükséges információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé tegye számukra 
feladataik és megbízatásaik ellátását:

a) a 41. cikkben említett illetékes 
hatóságok;
b) a helyzetnek megfelelően az EBH, az 
ESMA vagy az EIOPA;
c) a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett pénzügyi szervezetek 
esetében az EKB-t, ha ez indokolt;
d) az (EU) 2016/1148 irányelv 8. cikke 
szerint kijelölt egyedüli kapcsolattartó 
pont;
e) a 806/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) 
bekezdésében említett szervezetek esetében 
az Egységes Szanálási Testület (ESZT), a 
806/2014/EU rendelet 7. cikkének (3) 
bekezdésében említett szervezetek 
tekintetében pedig a nemzeti szanálási 
hatóságok; valamint
f) az (EU) 2016/1148 irányelv 12. cikkével 
létrehozott CSIRT-hálózathoz tartozó, 
érintett nemzeti CSIRT, amennyiben a 
bejelentésre kötelezett szervezet az említett 
irányelv hatálya alá tartozik.

Or. en

Indokolás

Az 58. és 59. módosítás helyébe lép.
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Módosítás 542
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EFH-k az (1) bekezdésben 
említett jelentést [Kiadóhivatal: kérjük, 
illessze be a dátumot: 3 évvel a 
hatálybalépést követően]-jéig/-ig 
benyújtják a Bizottságnak, az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(3) Az uniós központi adatbázis a 
következő szervezetek számára elérhetővé 
teszi a szükséges információkat annak 
érdekében, hogy lehetővé tegye számukra 
feladataik és megbízatásaik ellátását:

a) a 41. cikkben említett illetékes 
hatóságok;
b) a helyzetnek megfelelően az EBH-t, az 
ESMA-t vagy az EIOPA-t;
c) a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett pénzügyi szervezetek 
esetében az EKB-t, ha ez indokolt;
d) az (EU) 2016/1148 irányelv 8. cikke 
szerint kijelölt egyedüli kapcsolattartó 
pont;
e) a 806/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) 
bekezdésében említett szervezetek esetében 
az Egységes Szanálási Testület (ESZT), a 
806/2014/EU rendelet 7. cikkének (3) 
bekezdésében említett szervezetek 
tekintetében pedig a nemzeti szanálási 
hatóságok.

Or. en

Módosítás 543
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai felügyeleti hatóságok a 
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vegyes bizottság keretében, az ENISA-val 
és az EKB-val folytatott konzultációt 
követően közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoznak ki, 
amelyekben meghatározzák az alábbiakat:
a) a biztonsági események kapcsán 
bejelentett információk gyűjtésére és 
összesítésére, valamint a (3) bekezdésben 
említett szervezetek ezen információkhoz 
való hozzáférésére vonatkozó módozatok 
és műveleti előírások;
b) azok a feltételek, szabályok és 
szükséges dokumentumok, amelyek 
alapján a (3) bekezdésben említett 
szervezetek hozzáférhetnek az uniós 
központi adatbázishoz;
c) a pénzügyi szervezetek tagságának 
feltételei.

Or. en

Módosítás 544
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai felügyeleti hatóságok a 
vegyes bizottság keretében, az ENISA-val 
és az EKB-val folytatott konzultációt 
követően közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoznak ki, 
amelyekben meghatározzák az alábbiakat:
a) az uniós központi adatbázishoz való 
hozzáféréshez szükséges módozatokat és 
működési standardokat;
b) azok a feltételek, szabályok és 
szükséges dokumentumok, amelyek 
alapján a (3) bekezdésben említett 
szervezetek hozzáférhetnek az uniós 
központi adatbázishoz;
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c) a pénzügyi szervezetek tagságának 
feltételei.

Or. en

Módosítás 545
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 17. cikk (1) bekezdésében 
említett jelentés átvételekor az illetékes 
hatóság visszaigazolja a bejelentés 
fogadását, és a lehető leghamarabb ellátja a 
pénzügyi szervezetet a szükséges 
visszajelzéssel és iránymutatásokkal, 
különösen a szervezeti szintű korrekciós 
intézkedésekre, valamint a több ágazatot 
érintő káros hatások enyhítésének módjaira 
vonatkozóan.

(1) A 17. cikk (1) és (1a) bekezdésében 
említett jelentés átvételekor az illetékes 
hatóság visszaigazolja a bejelentés 
fogadását, és a lehető leghamarabb ellátja a 
pénzügyi szervezetet a szükséges 
visszajelzéssel és iránymutatásokkal, 
különösen a szervezeti szintű korrekciós 
intézkedésekre, valamint a több ágazatot 
érintő káros hatások enyhítésének módjaira 
vonatkozóan, valamint megfelelően 
anonimizált visszajelzést, betekintést és 
információt biztosít az érintett pénzügyi 
szervezetek számára, amennyiben az 
előnyös lehet a jelentős biztonsági 
események kapcsán kapott jelentések 
alapján;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az iparág biztonsági eseményekre való nagyobb fokú felkészültségének 
támogatása a hatóságok azon kötelezettségén túlmenően, hogy anonimizált visszajelzést 
adjanak az érintett pénzügyi szervezetek számára.

Módosítás 546
Alfred Sant

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

(2) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében anonimizált és összesített 
formában éves beszámolót készítenek az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságoktól 
kapott bejelentésekről, amely közli 
legalább a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági események számát és jellegét, a 
pénzügyi szervezetek működésére és az 
ügyfelekre gyakorolt hatását, költségeit, 
valamint a megtett korrekciós 
intézkedéseket.

(2) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében anonimizált és összesített 
formában a 17. cikk (1) és (1a) 
bekezdésével összhangban hathavonta 
beszámolót készítenek az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekkel és 
kiberfenyegetésekkel kapcsolatban az 
illetékes hatóságoktól kapott 
bejelentésekről, amely közli legalább a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
események és jelentős kiberfenyegetések 
számát és jellegét, a pénzügyi szervezetek 
működésére és az ügyfelekre gyakorolt 
hatását, költségeit, valamint a megtett 
korrekciós intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 547
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében anonimizált és összesített 
formában éves beszámolót készítenek az 
IKT-vonatkozású biztonsági eseményekkel 
kapcsolatban az illetékes hatóságoktól 
kapott bejelentésekről, amely közli 
legalább a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági események számát és jellegét, a 
pénzügyi szervezetek működésére és az 
ügyfelekre gyakorolt hatását, költségeit, 
valamint a megtett korrekciós 
intézkedéseket.

(2) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében anonimizált és összesített 
formában éves beszámolót készítenek a 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekkel kapcsolatban az illetékes 
hatóságoktól kapott bejelentésekről, amely 
közli legalább a jelentős IKT-vonatkozású 
biztonsági események számát és jellegét, a 
pénzügyi szervezetek működésére és az 
ügyfelekre gyakorolt hatását, becsült 
költségeit, valamint a megtett korrekciós 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 548
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekre való felkészültség értékelése, 
a digitális működési reziliencia gyenge 
pontjainak és hiányosságainak azonosítása, 
valamint a korrekciós intézkedések gyors 
végrehajtása érdekében a pénzügyi 
szervezetek a méretük és üzleti, kockázati 
profiljuk kellő figyelembevételével 
megalapozott és átfogó programot 
alakítanak ki a digitális működési 
reziliencia tesztelésére az 5. cikkben 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer szerves részeként.

(1) Az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekre való felkészültség értékelése, 
a digitális működési reziliencia gyenge 
pontjainak és hiányosságainak azonosítása, 
valamint a korrekciós intézkedések gyors 
végrehajtása érdekében a 
mikrovállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek a méretükkel, 
jellegükkel, összetettségükkel és kockázati 
profiljukkal összhangban megalapozott és 
átfogó programot alakítanak ki a digitális 
működési reziliencia tesztelésére az 5. 
cikkben említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer szerves részeként.

Or. en

Módosítás 549
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekre való felkészültség értékelése, 
a digitális működési reziliencia gyenge 
pontjainak és hiányosságainak azonosítása, 
valamint a korrekciós intézkedések gyors 
végrehajtása érdekében a pénzügyi 
szervezetek a méretük és üzleti, kockázati 
profiljuk kellő figyelembevételével 
megalapozott és átfogó programot 
alakítanak ki a digitális működési 
reziliencia tesztelésére az 5. cikkben 
említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer szerves részeként.

(1) Az IKT-vonatkozású biztonsági 
eseményekre való felkészültség értékelése, 
a digitális működési reziliencia gyenge 
pontjainak és hiányosságainak azonosítása, 
valamint a korrekciós intézkedések gyors 
végrehajtása érdekében a kis- és 
középvállalkozásnak nem minősülő 
pénzügyi szervezetek a jellegük, méretük, 
összetettségük és üzleti és általános 
kockázati profiljuk kellő 
figyelembevételével megalapozott és 
átfogó programot alakítanak ki a digitális 
működési reziliencia tesztelésére az 5. 
cikkben említett IKT-kockázatkezelési 
keretrendszer szerves részeként.
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Or. en

Módosítás 550
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A digitális működési reziliencia 
tesztelését szolgáló program magában 
foglalja a 22. és 23. cikk rendelkezéseivel 
összhangban alkalmazandó értékeléseket, 
teszteket, módszertanokat, gyakorlatokat és 
eszközöket.

(2) A digitális működési reziliencia 
tesztelését szolgáló program magában 
foglalja a 22. és 23. cikk rendelkezéseivel 
összhangban alkalmazandó értékeléseket, 
teszteket, módszertanokat, gyakorlatokat és 
eszközöket. Amennyiben az uniós 
jogszabályok előírják a pénzügyi 
szervezeteknek, hogy teszteljék és kövessék 
nyomon a digitális működési rezilienciát, 
a pénzügyi szervezetek összevonhatják e 
programokat és tevékenységeket, feltéve, 
hogy megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályok követelményeinek.

Or. en

Módosítás 551
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek az (1) 
bekezdésben említett, a digitális működési 
reziliencia tesztelését szolgáló program 
végrehajtásakor kockázatalapú 
megközelítést alkalmaznak, amelynek 
keretében figyelembe veszik az IKT-
kockázatok alakulását, a pénzügyi 
szervezetet ténylegesen vagy potenciálisan 
érintő konkrét kockázatokat, az 
információs eszközök és nyújtott 
szolgáltatások fontosságát, valamint azokat 

(3) A pénzügyi szervezetek az (1) 
bekezdésben meghatározott, a digitális 
működési reziliencia tesztelését szolgáló 
program végrehajtásakor kockázatalapú 
megközelítést alkalmaznak, amelynek 
keretében figyelembe veszik az IKT-
kockázatok alakulását, a pénzügyi 
szervezetet ténylegesen vagy potenciálisan 
érintő konkrét kockázatokat, az 
információs eszközök és nyújtott 
szolgáltatások fontosságát, valamint azokat 
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az egyéb tényezőket, amelyeket a pénzügyi 
szervezet indokoltnak tart.

az egyéb tényezőket, amelyeket a pénzügyi 
szervezet indokoltnak tart.

Or. en

Módosítás 552
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi szervezetek biztosítják, 
hogy a tesztet független belső vagy külső 
fél hajtsa végre.

(4) A pénzügyi szervezetek biztosítják, 
hogy a tesztet, beleértve a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést is, 
független belső vagy külső fél hajtsa végre. 
Belső tesztelő esetén – az 
összeférhetetlenség és egyéb lehetséges 
vezetői problémák elkerülése érdekében – 
a tesztek tervezési és végrehajtási 
szakaszában megfelelően meg kell 
vizsgálni és azonosítani kell a kellő 
erőforrásokat.

Or. en

Módosítás 553
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A pénzügyi szervezetek eljárásokat 
és szabályzatokat alakítanak ki a tesztek 
végrehajtása során feltárt problémák 
rangsorolása, osztályozása és elhárítása 
céljából, továbbá kialakítják azokat a belső 
validálási módszertanokat, amelyekkel 
megerősíthető, hogy a szervezet 
teljeskörűen kezelte a feltárt gyenge 
pontokat és hiányosságokat.

(5) A pénzügyi szervezetek eljárásokat 
és szabályzatokat alakítanak ki a tesztek 
végrehajtása során feltárt problémák 
rangsorolása, osztályozása és kezelése 
céljából, továbbá kialakítják azokat a belső 
validálási módszertanokat, amelyekkel 
megerősíthető, hogy a szervezet 
teljeskörűen kezelte a feltárt gyenge 
pontokat és hiányosságokat.
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Or. en

Módosítás 554
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pénzügyi szervezetek legalább 
évente tesztelik valamennyi 
kulcsfontosságú IKT-rendszerüket és 
alkalmazásukat.

(6) Kockázatalapú megközelítést 
alkalmazva a pénzügyi szervezetek 
biztosítják, hogy legalább évente 
elvégezzék a kulcsfontosságú IKT-
rendszereik és -alkalmazásaik tesztelését.

Or. en

Módosítás 555
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 21. cikkben említett, a digitális 
működési reziliencia tesztelését szolgáló 
program biztosítja a megfelelő tesztek 
teljes körének, ezen belül a sebezhetőségi 
értékelések és vizsgálatok, nyílt forrású 
elemzések, hálózatbiztonsági értékelések, 
hiányelemzések, fizikai biztonsági 
felülvizsgálatok, kérdőívek, szoftveres 
megoldások vizsgálata, lehetőség szerint 
forráskódvizsgálatok, forgatókönyv-alapú 
tesztek, kompatibilitásvizsgálat, 
teljesítményvizsgálat, valamint a 
végpontok közötti tesztek vagy behatolási 
tesztek végrehajtását.

(1) A 21. cikkben említett, a digitális 
működési reziliencia tesztelését szolgáló 
program biztosítja a megfelelő tesztek 
teljes körének végrehajtását az EFH-k és 
az illetékes nemzeti hatóságok által a saját 
hatáskörükben meg kidolgozott és 
bevezetett iránymutatások, valamint az e 
rendelet hatálybalépése után kidolgozott 
új és aktualizált iránymutatások alapján.

Or. en
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Módosítás 556
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 21. cikkben említett, a digitális 
működési reziliencia tesztelését szolgáló 
program biztosítja a megfelelő tesztek 
teljes körének, ezen belül a sebezhetőségi 
értékelések és vizsgálatok, nyílt forrású 
elemzések, hálózatbiztonsági értékelések, 
hiányelemzések, fizikai biztonsági 
felülvizsgálatok, kérdőívek, szoftveres 
megoldások vizsgálata, lehetőség szerint 
forráskódvizsgálatok, forgatókönyv-alapú 
tesztek, kompatibilitásvizsgálat, 
teljesítményvizsgálat, valamint a 
végpontok közötti tesztek vagy behatolási 
tesztek végrehajtását.

(1) A 21. cikkben említett, a digitális 
működési reziliencia tesztelését szolgáló 
program biztosítja a megfelelő tesztek 
teljes körének végrehajtását egy 
kockázatalapú megközelítés alapján, és 
ebbe a körbe beletartozhatnak a 
sebezhetőségi értékelések és vizsgálatok, 
nyílt forrású elemzések, hálózatbiztonsági 
értékelések, hiányelemzések, fizikai 
biztonsági felülvizsgálatok, kérdőívek, 
szoftveres megoldások vizsgálata, 
lehetőség szerint forráskódvizsgálatok, 
forgatókönyv-alapú tesztek, 
kompatibilitásvizsgálat, 
teljesítményvizsgálat, valamint a 
végpontok közötti tesztek vagy behatolási 
tesztek.

Or. en

Módosítás 557
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés kiterjed legalább a 
pénzügyi szervezet kulcsfontosságú 
funkcióira és szolgáltatásaira, végrehajtása 
az e funkciókat támogató éles rendszereken 
történik. A fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés pontos terjedelmét a 
kulcsfontosságú funkciók és szolgáltatások 
értékelése alapján a pénzügyi szervezetek 
határozzák meg, és az illetékes hatóságok 
validálják.

(2) A fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés kiterjed legalább a 
pénzügyi szervezet kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkcióira és szolgáltatásaira, 
végrehajtása az e funkciókat támogató éles 
rendszereken történik. A fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelés pontos 
terjedelmét a kulcsfontosságú funkciók és 
szolgáltatások értékelése alapján a 
pénzügyi szervezetek határozzák meg, és 
az illetékes hatóságok validálják. A 
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pénzügyi szervezetek valamennyi 
kulcsfontosságú funkciójának és 
szolgáltatásának lefedéséhez számos 
tesztre lehet szükség.

Or. en

Módosítás 558
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés kiterjed legalább a 
pénzügyi szervezet kulcsfontosságú 
funkcióira és szolgáltatásaira, végrehajtása 
az e funkciókat támogató éles rendszereken 
történik. A fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés pontos terjedelmét a 
kulcsfontosságú funkciók és szolgáltatások 
értékelése alapján a pénzügyi szervezetek 
határozzák meg, és az illetékes hatóságok 
validálják.

(2) A fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés kiterjed a pénzügyi 
szervezet kulcsfontosságú funkcióira és 
szolgáltatásaira, végrehajtása az e 
funkciókat támogató éles rendszereken 
történik. A fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés pontos terjedelmét a 
kulcsfontosságú funkciók és szolgáltatások 
értékelése alapján a pénzügyi szervezetek 
határozzák meg, és az illetékes hatóságok 
validálják.

Or. en

Módosítás 559
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókat is érint, a pénzügyi szervezet 
megteszi az e szolgáltatók 
közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket.

Ha a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókat is érint, a pénzügyi szervezet 
megteszi az e szolgáltatók 
közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket.

Ha a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató bevonása a fenyegetettségi 
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szempontú behatolási tesztelésbe hatással 
lehet a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató által az e rendelet hatálya alá 
nem tartozó egyéb ügyfelek részére 
nyújtott szolgáltatások minőségére, 
bizalmasságára vagy biztonságára vagy a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató műveleteinek általános 
integritására, a pénzügyi szervezet és a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató szerződésben megállapodhat 
arról, hogy a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató közvetlen szerződéses 
megállapodást köthet külső tesztelővel, 
vagy közös tesztelést végezhet a pénzügyi 
szervezetnek minősülő ügyfelei részére.

Or. en

Módosítás 560
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókat is érint, a pénzügyi szervezet 
megteszi az e szolgáltatók 
közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket.

Ha a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókat is érint, a pénzügyi szervezet 
megteszi az e szolgáltatók 
közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket. A részvétel azt jelenti, 
hogy a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók külön TLPT-t végeznek, vagy 
a pénzügyi szervezetre vonatkozó TLPT 
elvégzése során csatlakoznak a pénzügyi 
szervezethez. Ezek a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók nem kötelesek 
információkat közölni vagy részleteket 
szolgáltatni olyan tételekkel kapcsolatban, 
amelyek nem relevánsak az érintett 
pénzügyi szervezetek vonatkozó 
kulcsfontosságú vagy lényeges 
szolgáltatásainak kockázatkezelési 
kontrolljai szempontjából.
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Or. en

Módosítás 561
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókat is érint, a pénzügyi szervezet 
megteszi az e szolgáltatók 
közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket.

Ha a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókat is érint, a pénzügyi szervezet 
megteszi az e szolgáltatók 
közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket. Ez a tesztelés nem 
érintheti hátrányosan a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók egyéb 
felhasználóit.

Or. en

Módosítás 562
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókat is érint, a pénzügyi szervezet 
megteszi az e szolgáltatók 
közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket.

Ha a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókat is 
érint, a pénzügyi szervezet megteszi az e 
szolgáltatók közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 563
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi szervezetek eredményes 
kockázatkezelési kontrollok útján 
mérsékelik az adatokat érő hatás, az 
eszközökben keletkező kár és a 
kulcsfontosságú szolgáltatások, 
tevékenységek zavarának kockázatát 
magánál a pénzügyi szervezetnél, annak 
partnereinél, valamint a pénzügyi ágazat 
egészében.

A pénzügyi szervezetek eredményes 
kockázatkezelési kontrollok útján 
mérsékelik az adatokat érő hatás, az 
eszközökben keletkező kár és a 
kulcsfontosságú és lényeges szolgáltatások, 
tevékenységek zavarának kockázatát 
magánál a pénzügyi szervezetnél, annak 
partnereinél, valamint a pénzügyi ágazat 
egészében.

Or. en

Módosítás 564
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teszt befejezésekor, a jelentések és 
korrekciós tervek jóváhagyását követően a 
pénzügyi szervezet a külső tesztelőkkel 
közösen átadja az illetékes hatóságnak a 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés követelményeknek megfelelő 
elvégzését igazoló dokumentációt. Az 
illetékes hatóságok a dokumentáció 
validálását követően igazolást adnak ki.

A teszt befejezésekor a pénzügyi szervezet 
a külső tesztelőkkel közösen átadja az 
illetékes hatóságnak – külső tesztelővel 
közvetlen szerződéses megállapodást 
kötött, harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók esetében a vezető 
felvigyázóknak – a teszteredmények 
bizalmas összefoglalóját és a 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés követelményeknek megfelelő 
elvégzését igazoló dokumentációt. Az 
illetékes hatóságok igazolást adnak ki, 
amely megerősíti, hogy a tesztet a 
dokumentáció alapján a 
követelményeknek megfelelően hajtották 
végre, annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok között lehetővé váljon a 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés kölcsönös elismerése.

Or. en
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Indokolás

A TLPT szenzitív információkat tárhat fel, ezért részleteiket és technikáikat nem szabad széles 
körben nyilvánosságra hozni. A határokon átnyúló gördülékenység érdekében a teszteket az 
illetékes hatóságoknak kölcsönösen el kell ismerniük.

Módosítás 565
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teszt befejezésekor, a jelentések és 
korrekciós tervek jóváhagyását követően a 
pénzügyi szervezet a külső tesztelőkkel 
közösen átadja az illetékes hatóságnak a 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelés követelményeknek megfelelő 
elvégzését igazoló dokumentációt. Az 
illetékes hatóságok a dokumentáció 
validálását követően igazolást adnak ki.

A teszt befejezésekor, a jelentések és 
korrekciós tervek jóváhagyását követően a 
pénzügyi szervezet a külső tesztelők 
támogatásával átadja az illetékes 
hatóságnak a fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés követelményeknek 
megfelelő elvégzése igazolásához 
szükséges dokumentációt. Az illetékes 
hatóságok további részleteket kérhetnek a 
tesztelés kimeneteléről és minden feltárt 
kockázatról, és a folyamat végén a 
dokumentáció validálását követően 
igazolást adnak ki.

Or. en

Módosítás 566
Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok az ötödik 
albekezdésben említett dokumentáció 
alapján igazolást állítanak ki arról, hogy a 
tesztelést a követelményeknek megfelelően 
végezték el annak érdekében, hogy – adott 
esetben – lehetővé tegyék a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelés illetékes 
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hatóságok közötti kölcsönös elismerését.
Az ilyen igazolás sérelme nélkül a 
pénzügyi szervezetek mindenkor teljes 
mértékben felelősek az e bekezdésben 
említett tesztelés hatásaiért.

Or. en

Módosítás 567
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek a 24. 
cikknek megfelelően kötnek szerződést a 
tesztelőkkel a fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés elvégzésére.

(3) A pénzügyi szervezetek vagy a 24. 
cikknek megfelelően kötnek szerződést a 
tesztelőkkel a fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés elvégzésére, vagy pedig 
belső tesztelési csoportokat vesznek 
igénybe, feltéve hogy azok velük egy 
szervezeti szinten működnek, és 
függetlenek a pénzügyi szervezet többi 
részétől.

Or. en

Módosítás 568
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek a 24. 
cikknek megfelelően kötnek szerződést a 
tesztelőkkel a fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés elvégzésére.

(3) A pénzügyi szervezetek a 24. 
cikknek megfelelően kötnek szerződést a 
külső tesztelőkkel a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelés elvégzésére.

Or. en
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Módosítás 569
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok a következők 
értékelése alapján választják ki azokat a 
pénzügyi szervezeteket, amelyeknek a 
méretükkel, tevékenységük jellegével és 
mértékével, valamint általános kockázati 
profiljukkal arányos módon fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést kell 
végezniük:

Azon képességük sérelme nélkül, hogy az 
e cikk szerinti feladatokat és hatásköröket 
egy másik vagy több illetékes hatóságra 
ruházhatják, amelyek a fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelésért felelnek, 
az illetékes hatóságok a következők 
értékelése alapján választják ki azokat a 
pénzügyi szervezeteket, amelyeknek a 
méretükkel, tevékenységük jellegével és 
mértékével, valamint általános kockázati 
profiljukkal arányos módon fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést kell 
végezniük:

Or. en

Módosítás 570
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok a következők 
értékelése alapján választják ki azokat a 
pénzügyi szervezeteket, amelyeknek a 
méretükkel, tevékenységük jellegével és 
mértékével, valamint általános kockázati 
profiljukkal arányos módon fenyegetettségi 
szempontú behatolási tesztelést kell 
végezniük:

Az illetékes hatóságok a következők 
értékelése alapján választják ki azokat a 
pénzügyi szervezeteket, amelyeknek a 
jellegükkel, méretükkel, tevékenységük 
jellegével és mértékével, valamint általános 
kockázati profiljukkal arányos módon 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztelést kell végezniük:

Or. en

Módosítás 571
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EBH, az ESMA és az EIOPA 
az EKB-val folytatott konzultációt 
követően, az információkon alapuló 
behatolási tesztekre vonatkozó uniós 
keretek figyelembevételével 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyek részletesen 
meghatározzák:

(4) Az EFH-k az EKB-val, az ENISA-
val és a nemzeti felügyeleti hatóságokkal 
folytatott konzultációt követően, az 
információkon alapuló behatolási tesztekre 
vonatkozó uniós keretek 
figyelembevételével szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoznak ki, 
amelyek részletesen meghatározzák:

Or. en

Módosítás 572
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EBH, az ESMA és az EIOPA 
az EKB-val folytatott konzultációt 
követően, az információkon alapuló 
behatolási tesztekre vonatkozó uniós 
keretek figyelembevételével 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyek részletesen 
meghatározzák:

(4) Az EFH-k az ENISA-val 
egyeztetve és az EKB-val folytatott 
konzultációt követően, az információkon 
alapuló behatolási tesztekre vonatkozó 
uniós keretek figyelembevételével 
kidolgozzák a szabályozástechnikai 
standardtervezetek készletét, amelyek 
részletesen meghatározzák:

Or. en

Módosítás 573
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) Az EBH, az ESMA és az EIOPA az 
EKB-val folytatott konzultációt követően, 
az információkon alapuló behatolási 
tesztekre vonatkozó uniós keretek 
figyelembevételével szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
részletesen meghatározzák:

(4) Az EBH, az ESMA és az EIOPA az 
EKB-val folytatott konzultációt követően, 
a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztekre, ezen belül a TIBER-EU 
keretrendszerre vonatkozó uniós keretek 
figyelembevételével szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
részletesen meghatározzák:

Or. en

Módosítás 574
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EBH, az ESMA és az EIOPA az 
EKB-val folytatott konzultációt követően, 
az információkon alapuló behatolási 
tesztekre vonatkozó uniós keretek 
figyelembevételével szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
részletesen meghatározzák:

(4) Az EBH, az ESMA és az EIOPA az 
EKB-val folytatott konzultációt követően, 
a fenyegetettségi szempontú behatolási 
tesztekre vonatkozó uniós keretek 
figyelembevételével szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
részletesen meghatározzák:

Or. en

Módosítás 575
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EBH, az ESMA és az EIOPA az 
EKB-val folytatott konzultációt követően, 
az információkon alapuló behatolási 
tesztekre vonatkozó uniós keretek 
figyelembevételével szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek 
részletesen meghatározzák:

(4) Az EBH, az ESMA és az EIOPA az 
ENISA-val együttműködve és az EKB-val 
folytatott konzultációt követően, az 
információkon alapuló behatolási tesztekre 
vonatkozó uniós keretek, valamint az e 
rendelet hatálybalépése előtt kiadott 
iránymutatások figyelembevételével 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
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dolgoz ki, amelyek részletesen 
meghatározzák:

Or. en

Módosítás 576
Alfred Sant, Jonás Fernández, Carmen Avram, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a több tagállamban működő 
pénzügyi szervezeteknél végrehajtott, 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
teszteléssel összefüggő felügyeleti 
együttműködés típusa a megfelelő szintű 
felügyeleti részvétel, valamint a pénzügyi 
alágazatok, illetve a helyi pénzügyi piacok 
sajátos igényeihez igazodó, rugalmas 
végrehajtás biztosítása érdekében.

c) a több tagállamban működő 
pénzügyi szervezeteknél végrehajtott és a 
teljes körű kölcsönös elismerést elősegítő, 
fenyegetettségi szempontú behatolási 
teszteléssel összefüggő felügyeleti 
együttműködés típusa a megfelelő szintű 
felügyeleti részvétel, valamint a pénzügyi 
alágazatok, illetve a helyi pénzügyi piacok 
sajátos igényeihez igazodó, rugalmas 
végrehajtás biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 577
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 2 hónappal a hatálybalépést 
megelőzően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Az említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 6 hónappal a hatálybalépést 
megelőzően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en
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Módosítás 578
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépéséig, valamint a 
23. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
szabályozástechnikai standardok 
kidolgozásáig és elfogadásáig a pénzügyi 
szervezetek követik az információkon 
alapuló behatolási tesztekre vonatkozó 
uniós iránymutatásokat és 
keretrendszereket, mivel ezek a rendelet 
hatálybalépésekor továbbra is 
alkalmazandók lesznek.

Or. en

Módosítás 579
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés eredményeit, beleértve 
a fenyegetettségi információkon alapuló 
érdekütköztetéses elemzés európai 
keretrendszere (TIBER-EU) alapján 
elvégzett teszteket is, az Unión belül az 
illetékes hatóságok kölcsönösen elismerik.

Or. en

Módosítás 580
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk A tesztelőkre vonatkozó 
követelmények

24. cikk A külső tesztelőkre 
vonatkozó követelmények

Or. en

Módosítás 581
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) rendelkezik a tagállamok 
valamelyikében működő akkreditációs 
testület tanúsításával, vagy formális 
magatartási kódex vagy etikai 
keretrendszer alapján végzi tevékenységét;

c) rendelkezik a tagállamok 
valamelyikében működő akkreditációs 
testület vagy egy harmadik országban 
működő, elismert akkreditációs 
tanúsításával, vagy formális magatartási 
kódex vagy etikai keretrendszer alapján 
végzi tevékenységét;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy az uniós pénzügyi szervezetek észszerű módon 
felhasználhassák a globálisan elérhető legjobb technológiát.

Módosítás 582
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) külső tesztelő esetén független 
bizonyossági vagy ellenőrzési jelentéssel 
tudja igazolni a fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés megbízható 
végrehajtását, ideértve a pénzügyi 
szervezet bizalmas adatainak megfelelő 
védelmét és a pénzügyi szervezet üzleti 

d) független, és független 
bizonyossági vagy ellenőrzési jelentéssel 
tudja igazolni a fenyegetettségi szempontú 
behatolási tesztelés megbízható 
végrehajtását, ideértve a pénzügyi 
szervezet bizalmas adatainak megfelelő 
védelmét és a pénzügyi szervezet üzleti 
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kockázataival kapcsolatos jogorvoslatot is; kockázataival kapcsolatos jogorvoslatot is;

Or. en

Módosítás 583
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megfelelő és teljes körű szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezik, amely 
kiterjed a szakmai kötelezettség 
elmulasztására és a gondatlanságra is.

e) megfelelő és teljes körű szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezik, amely 
kiterjed a szakmai kötelezettség 
elmulasztására és a gondatlanságra is.

Or. en

Módosítás 584
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az IKT-vonatkozású függőségek 
nagyságrendje, összetettsége és 
jelentősége;

a) az IKT-vonatkozású függőségek 
jellege, nagyságrendje, összetettsége és 
jelentősége;

Or. en

Módosítás 585
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak megadása, hogy az IKT-
szolgáltató vállalatcsoporton belüli IKT-
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szolgáltatónak minősül-e.

Or. en

Módosítás 586
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerük részeként a pénzügyi 
szervezetek az 5. cikk (9) bekezdésének g) 
pontjában említett, több beszállítóra épülő 
stratégia figyelembevételével a harmadik 
féltől eredő IKT-kockázatra vonatkozó 
stratégiát fogadnak el, amelyet 
rendszeresen felülvizsgálnak. A stratégia, 
amelyet az egyedi szervezet szintjén, 
valamint adott esetben szubkonszolidált és 
konszolidált alapon is alkalmazni kell, 
magában foglalja a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók által nyújtott 
IKT-szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozó szabályzatot. A vezető testület 
rendszeresen felülvizsgálja a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciók 
kiszervezése kapcsán azonosított 
kockázatokat.

(3) IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerük részeként a pénzügyi 
szervezetek – a mikrovállalkozások 
kivételével – a harmadik féltől eredő IKT-
kockázatra vonatkozó stratégiát fogadnak 
el, amelyet rendszeresen felülvizsgálnak. A 
stratégia, amelyet az egyedi szervezet 
szintjén, valamint adott esetben 
szubkonszolidált és konszolidált alapon is 
alkalmazni kell, magában foglalja a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók által nyújtott IKT-
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
szabályzatot. A vezető testület 
rendszeresen felülvizsgálja a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciók 
kiszervezése kapcsán azonosított 
kockázatokat.

Or. en

Módosítás 587
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerük részeként a pénzügyi 
szervezetek az 5. cikk (9) bekezdésének g) 

(3) IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerük részeként a pénzügyi 
szervezetek a harmadik féltől eredő IKT-
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pontjában említett, több beszállítóra épülő 
stratégia figyelembevételével a harmadik 
féltől eredő IKT-kockázatra vonatkozó 
stratégiát fogadnak el, amelyet 
rendszeresen felülvizsgálnak. A stratégia, 
amelyet az egyedi szervezet szintjén, 
valamint adott esetben szubkonszolidált és 
konszolidált alapon is alkalmazni kell, 
magában foglalja a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók által nyújtott 
IKT-szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozó szabályzatot. A vezető testület 
rendszeresen felülvizsgálja a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciók 
kiszervezése kapcsán azonosított 
kockázatokat.

kockázatra vonatkozó stratégiát fogadnak 
el, amelyet rendszeresen felülvizsgálnak. A 
stratégia, amelyet az egyedi szervezet 
szintjén, valamint adott esetben 
szubkonszolidált és konszolidált alapon is 
alkalmazni kell, magában foglalja a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók által nyújtott IKT-
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
szabályzatot. A vezető testület 
rendszeresen felülvizsgálja a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciók 
kiszervezése kapcsán azonosított 
kockázatokat.

Or. en

Módosítás 588
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerük részeként a pénzügyi 
szervezetek az 5. cikk (9) bekezdésének g) 
pontjában említett, több beszállítóra épülő 
stratégia figyelembevételével a harmadik 
féltől eredő IKT-kockázatra vonatkozó 
stratégiát fogadnak el, amelyet 
rendszeresen felülvizsgálnak. A stratégia, 
amelyet az egyedi szervezet szintjén, 
valamint adott esetben szubkonszolidált és 
konszolidált alapon is alkalmazni kell, 
magában foglalja a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók által nyújtott 
IKT-szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozó szabályzatot. A vezető testület 
rendszeresen felülvizsgálja a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciók 
kiszervezése kapcsán azonosított 
kockázatokat.

(3) IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerük részeként a pénzügyi 
szervezetek a harmadik féltől eredő IKT-
kockázatra vonatkozó stratégiát fogadnak 
el, amelyet rendszeresen felülvizsgálnak. A 
stratégia, amelyet az egyedi szervezet 
szintjén, valamint adott esetben 
szubkonszolidált és konszolidált alapon is 
alkalmazni kell, magában foglalja a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók által nyújtott IKT-
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
szabályzatot. A vezető testület 
rendszeresen felülvizsgálja a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciók 
kiszervezése kapcsán azonosított 
kockázatokat.
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Or. en

Módosítás 589
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerük részeként a pénzügyi 
szervezetek az egyedi szervezet szintjén, 
valamint szubkonszolidált és konszolidált 
szinten információ-nyilvántartást vezetnek 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók által nyújtott IKT-
szolgáltatások igénybevételére irányuló 
szerződéses megállapodásokról.

(4) IKT-kockázatkezelési 
keretrendszerük részeként a pénzügyi 
szervezetek az egyedi szervezet szintjén, 
valamint szubkonszolidált és konszolidált 
szinten információ-nyilvántartást vezetnek 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók által nyújtott IKT-
szolgáltatások igénybevételére irányuló 
szerződéses megállapodásokról. 
Amennyiben rendelkezésre állnak, a 
pénzügyi szervezetek a 25. cikk (10) 
bekezdésében említett végrehajtás-
technikai standardok hatálybalépéséig 
követik az EFH-k és az illetékes 
hatóságok által kiadott iránymutatásokat 
és egyéb intézkedéseket. Adott esetben az 
információ-nyilvántartás az (EU) 2016/79 
rendelet 30. cikke szerinti 
nyilvántartásokból is állhat.

Or. en

Indokolás

Összehangolás az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelési tevékenységek 
nyilvántartásával.

Módosítás 590
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pénzügyi szervezetek csak (6) A pénzügyi szervezetek csak 
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azokkal a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókkal köthetnek szerződéses 
megállapodást, amelyek megfelelnek a 
rájuk vonatkozó mindenkori szigorú 
információbiztonsági szabványoknak.

azokkal a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatókkal köthetnek szerződéses 
megállapodást, amelyek megfelelnek a 
szigorú biztonsági szabványoknak. A 
legújabb információs szabványokat is 
figyelembe kell venni annak 
meghatározásakor, hogy az érvényben 
lévő információs szabványok megfelelőek-
e.

Or. en

Indokolás

Sok szervezet rendelkezik olyan megörökölt rendszerekkel, amelyekkel kapcsolatban nem 
lehetséges a legújabb információs szabványok alkalmazása, és nem is biztos, hogy mindig 
célszerű ezt megtenni. Az új javasolt megfogalmazás is az általános adatvédelmi rendelet 
„megfelelő technikai és szervezeti intézkedések” fogalma felé mozdul el.

Módosítás 591
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató kapcsán a hozzáférési, 
vizsgálati és ellenőrzési jogok 
gyakorlásakor a pénzügyi szervezetek 
kockázatalapú megközelítéssel előzetesen 
megállapítják az ellenőrzések és 
vizsgálatok gyakoriságát, valamint azokat a 
területeket, amelyeket az általánosan 
elfogadott ellenőrzési standardoknak és az 
ellenőrzési standardok alkalmazására és 
beépítésére vonatkozó felügyeleti 
utasításnak megfelelően ellenőrizni 
szükséges.

(7) A harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató kapcsán a kulcsfontosságú 
vagy lényeges funkciók tekintetében a 
hozzáférési, vizsgálati és ellenőrzési jogok 
gyakorlásakor a pénzügyi szervezetek 
kockázatalapú megközelítéssel előzetesen 
megállapítják az ellenőrzések és 
vizsgálatok gyakoriságát, valamint azokat a 
területeket, amelyeket az általánosan 
elfogadott ellenőrzési standardoknak és az 
ellenőrzési standardok alkalmazására és 
beépítésére vonatkozó felügyeleti 
utasításnak megfelelően ellenőrizni 
szükséges.

Or. en

Módosítás 592
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Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy fokú technológiai összetettségű 
szerződéses megállapodások esetében a 
pénzügyi szervezet meggyőződik arról, 
hogy az ellenőrök – attól függetlenül, hogy 
belső ellenőrről, ellenőrök csoportjáról 
vagy külső ellenőrről van szó – 
rendelkeznek-e az adott ellenőrzések és 
értékelések eredményes elvégzéséhez 
szükséges készségekkel és ismeretekkel.

A részletes technológiai összetettségű 
szerződéses megállapodások esetében a 
pénzügyi szervezet meggyőződik arról, 
hogy az ellenőrök – attól függetlenül, hogy 
belső ellenőrről, ellenőrök csoportjáról 
vagy külső ellenőrről van szó – 
rendelkeznek-e az adott ellenőrzések és 
értékelések eredményes elvégzéséhez 
szükséges készségekkel és ismeretekkel.

Or. en

Módosítás 593
Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások megszüntetéséről 
legalább az alábbi körülmények fennállása 
esetén:

8. A pénzügyi szervezetek megfelelő 
intézkedéseket hoznak, például korrekciós 
vagy helyreállító intézkedéseket fogadnak 
le, illetve felmondják a kiszervezési 
megállapodásokat, ha az alábbi 
körülmények bármelyikét észlelik:

Or. en

Indokolás

Ez a cikk nem alkalmazható könnyen, mivel megkérdőjelezi a pénzügyi szervezetek azon 
képességét, hogy előírják ezeket a követelményeket harmadik fél szolgáltatók számára, 
különösen a szerződés megszüntetése tekintetében. A felmondás feltételei túl szigorúak, és 
nincs lehetőség arra, hogy a harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató elfogadható időn 
belül korrekciós intézkedéseket tegyen (mint például az EBH kiszervezésről szóló 
iránymutatásának 105. cikke esetében).
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Módosítás 594
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások megszüntetéséről 
legalább az alábbi körülmények fennállása 
esetén:

8. A pénzügyi szervezetek megfelelő 
korrekciós vagy helyreállító 
intézkedéseket hoznak, amelyek 
magukban foglalhatják a szerződéses 
megállapodások megszüntetését is, ha az 
alábbi körülmények bármelyikét 
azonosítják:

Or. en

Módosítás 595
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások megszüntetéséről legalább 
az alábbi körülmények fennállása esetén:

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek arról, hogy az IKT-
szolgáltatások igénybevételére irányuló 
szerződéses megállapodások lehetővé 
tegyék a pénzügyi szervezetek számára, 
hogy az alkalmazandó jog alapján, 
minden egyéb jogorvoslati lehetőség 
kimerülése után megszüntessék a 
megállapodást, legalább az alábbi 
körülmények fennállása esetén:

Or. en

Indokolás

A 74. módosítás felváltása annak érdekében, hogy a pénzügyi szervezetek nagyobb 
mérlegelési jogkörrel rendelkezzenek a felmondási képességük tekintetében.
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Módosítás 596
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások megszüntetéséről legalább 
az alábbi körülmények fennállása esetén:

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások esetleges, akár teljes körű 
megszüntetéséről, ha a helyreigazítás nem 
lehetséges, illetve a részleges 
megszüntetéséről, ha a helyreigazítás 
lehetséges, legalább az alábbi körülmények 
fennállása esetén:

Or. en

Módosítás 597
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások megszüntetéséről legalább 
az alábbi körülmények fennállása esetén:

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások esetleges, utolsó 
eszközként történő megszüntetéséről 
legalább az alábbi körülmények fennállása 
esetén:

Or. en

Módosítás 598
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások megszüntetéséről 
legalább az alábbi körülmények fennállása 
esetén:

8. A pénzügyi szervezetek 
intézkednek az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodásoknak az egyéb jogorvoslati 
lehetőségek kimerülése esetén történő és 
előzetes figyelmeztetést követő 
megszüntetése lehetőségéről legalább az 
alábbi körülmények fennállása esetén:

Or. en

Módosítás 599
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató nem tartja be az alkalmazandó 
jogszabályi, hatósági és szerződéses 
rendelkezéseket;

a) a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató jelentősen megsérti az 
alkalmazandó jogszabályi, hatósági és 
szerződéses rendelkezéseket;

Or. en

Módosítás 600
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató nem tartja be az alkalmazandó 
jogszabályi, hatósági és szerződéses 
rendelkezéseket;

a) a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató jelentősen megsérti az 
alkalmazandó jogszabályi, hatósági és 
szerződéses rendelkezéseket;

Or. en
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Módosítás 601
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bizonyíthatóan gyenge pontok 
találhatók a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató általános IKT-
kockázatkezelésében, ezen belül különösen 
a bizalmas, személyes vagy egyébként 
érzékeny, nem személyes adatok 
biztonságát és integritását biztosító 
módszereiben;

c) bizonyíthatóan gyenge pontok 
találhatók a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató általános IKT-
kockázatkezelésében a pénzügyi 
szervezettel kötött szerződése tekintetében, 
ezen belül különösen a bizalmas, 
személyes vagy egyébként érzékeny, nem 
személyes adatok biztonságát és 
integritását biztosító módszereiben;

Or. en

Módosítás 602
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adott szerződéses megállapodás 
olyan körülményeket eredményez, amelyek 
között az illetékes hatóság nem tudja 
eredményesen ellátni a pénzügyi szervezet 
felügyeletét.

d) az adott szerződéses megállapodás 
olyan igazolható körülményeket 
eredményez, amelyek között az illetékes 
hatóság bizonyítottan nem tudja 
eredményesen ellátni a pénzügyi szervezet 
felügyeletét.

Or. en

Módosítás 603
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 pont– d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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da) a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató külföldi kormányok vagy 
külföldi hadseregek tulajdonába kerül 
vagy gyaníthatóan legalább részben 
külföldi kormányok vagy külföldi 
hadseregek tulajdonába vagy ellenőrzése 
alá kerül;

Or. en

Módosítás 604
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A pénzügyi szervezet szintjén 
jelentkező zavarok kockázatának 
csökkentése érdekében, kellően indokolt 
körülmények között és az illetékes 
hatóságokkal egyetértésben a pénzügyi 
szervezetek nem mondhatják fel a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval kötött szerződéses 
megállapodást mindaddig, amíg nem 
tudnak egy másik, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóra váltani vagy a 
nyújtott szolgáltatás összetettségének 
megfelelő, helyben nyújtott megoldásokra 
áttérni, a (9) bekezdésben említett kilépési 
stratégiával összhangban.

Or. en

Módosítás 605
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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8a. A pénzügyi szervezetek nem viselik 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatótól történő adattovábbítás 
költségeit abban az esetben, ha a 
szerződés a 8. pont a)-d) alpontjában 
felsorolt körülmények bármelyike miatt 
szűnik meg.

Or. en

Módosítás 606
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A pénzügyi szervezetek kilépési 
stratégiák útján fedezik a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató szintjén 
esetlegesen felmerülő kockázatokat, így 
különösen a szolgáltató megszűnését, a 
nyújtott funkciók minőségének romlását, a 
szolgáltatások nem megfelelő nyújtása 
vagy meghiúsulása miatti üzleti zavart, 
valamint a funkció megfelelő és 
folyamatos ellátásával összefüggésben 
felmerülő lényeges kockázatokat.

9. A kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciókra vonatkozó IKT-szolgáltatások 
esetében a pénzügyi szervezetek kilépési 
stratégiák útján fedezik a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató szintjén 
esetlegesen felmerülő kockázatokat, így 
különösen a szolgáltató megszűnését, a 
nyújtott funkciók minőségének romlását, a 
szolgáltatások nem megfelelő nyújtása 
vagy meghiúsulása miatti üzleti zavart, 
valamint a funkció megfelelő és 
folyamatos ellátásával összefüggésben 
felmerülő lényeges kockázatokat.

Or. en

Módosítás 607
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A pénzügyi szervezetek kilépési 
stratégiák útján fedezik a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató szintjén 

9. A kulcsfontosságú és lényeges 
funkciók esetében a pénzügyi szervezetek 
kilépési stratégiák útján fedezik a harmadik 
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esetlegesen felmerülő kockázatokat, így 
különösen a szolgáltató megszűnését, a 
nyújtott funkciók minőségének romlását, a 
szolgáltatások nem megfelelő nyújtása 
vagy meghiúsulása miatti üzleti zavart, 
valamint a funkció megfelelő és 
folyamatos ellátásával összefüggésben 
felmerülő lényeges kockázatokat.

félnek minősülő IKT-szolgáltató szintjén 
esetlegesen felmerülő kockázatokat, így 
különösen a szolgáltató megszűnését, a 
nyújtott funkciók minőségének romlását, a 
szolgáltatások nem megfelelő nyújtása 
vagy meghiúsulása miatti üzleti zavart, 
valamint a funkció megfelelő és 
folyamatos ellátásával összefüggésben 
felmerülő lényeges kockázatokat.

Or. en

Módosítás 608
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A pénzügyi szervezetek kilépési 
stratégiák útján fedezik a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató szintjén 
esetlegesen felmerülő kockázatokat, így 
különösen a szolgáltató megszűnését, a 
nyújtott funkciók minőségének romlását, a 
szolgáltatások nem megfelelő nyújtása 
vagy meghiúsulása miatti üzleti zavart, 
valamint a funkció megfelelő és 
folyamatos ellátásával összefüggésben 
felmerülő lényeges kockázatokat.

9. A pénzügyi szervezetek a 
rendszeres időközönként felülvizsgált 
kilépési stratégiák útján fedezik a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató szintjén 
esetlegesen felmerülő kockázatokat, így 
különösen a szolgáltató megszűnését, a 
nyújtott funkciók minőségének romlását, a 
szolgáltatások nem megfelelő nyújtása 
vagy meghiúsulása miatti üzleti zavart, 
valamint a funkció megfelelő és 
folyamatos ellátásával összefüggésben 
felmerülő lényeges kockázatokat.

Or. en

Módosítás 609
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
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[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 1 évvel a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 18 hónappal a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 610
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. E rendeletnek az IKT-
szolgáltatásokra vonatkozó szabályait a 
pénzügyi szervezetek azon jogának 
sérelme nélkül kell alkalmazni, hogy 
decentralizált kriptográfiai megoldásokat 
használjanak, vagy ilyen megoldások 
bevezetése vagy használata érdekében 
konzorciumokat hozzanak létre, amely 
esetben az ilyen IKT-szolgáltatások nem 
tartoznak e fejezet hatálya alá.

Or. en

Módosítás 611
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IKT-koncentrációs kockázat és a 
további szinteken kiszervezett 
tevékenységekről szóló megállapodások 
előzetes értékelése

Az IKT-koncentrációs kockázat és a 
további szinteken alvállalkozásba adott 
tevékenységekről szóló megállapodások 
előzetes értékelése

Or. en
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Módosítás 612
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IKT-koncentrációs kockázat 25. 
cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett 
azonosítása és értékelése során a pénzügyi 
szervezetek figyelembe veszik, hogy az 
IKT-szolgáltatásokkal kapcsolatos 
szerződéses megállapodás megkötése a 
következő helyzetek valamelyikét 
eredményezné-e:

(1) Az IKT-koncentrációs kockázat 25. 
cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett 
azonosítása és értékelése során a pénzügyi 
szervezetek figyelembe veszik, hogy a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciókra 
vonatkozó IKT-szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szerződéses megállapodás 
megkötése a következő helyzetek 
valamelyikét eredményezné-e:

Or. en

Módosítás 613
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) IKT-szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban többszörös szerződéses 
megállapodás létrejötte ugyanazzal a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval, vagy harmadik félnek 
minősülő, egymással szoros kapcsolatban 
álló IKT-szolgáltatókkal.

b) kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciókra vonatkozó IKT-szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatban többszörös 
szerződéses megállapodás létrejötte 
ugyanazzal a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatóval, vagy harmadik félnek 
minősülő, egymással szoros kapcsolatban 
álló IKT-szolgáltatókkal.

Or. en

Módosítás 614
Bogdan Rzońca

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

b) IKT-szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban többszörös szerződéses 
megállapodás létrejötte ugyanazzal a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóval, vagy harmadik félnek 
minősülő, egymással szoros kapcsolatban 
álló IKT-szolgáltatókkal.

b) kulcsfontosságú vagy lényeges 
IKT-szolgáltatások és -funkciók 
nyújtásával kapcsolatban többszörös 
szerződéses megállapodás létrejötte 
ugyanazzal a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatóval, vagy harmadik félnek 
minősülő, egymással szoros kapcsolatban 
álló IKT-szolgáltatókkal.

Or. en

Módosítás 615
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodásban szerepel az a lehetőség, 
hogy egy harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató egy kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciót harmadik félnek 
minősülő más IKT-szolgáltatóknak ad 
alvállalkozásba, a pénzügyi szervezetek 
mérlegelik az alvállalkozó 
igénybevételéből esetlegesen származó 
előnyöket és kockázatokat, különösen 
harmadik országban letelepedett IKT-
alvállalkozó esetén.

(2) Ha egy kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciókra vonatkozó IKT-
szolgáltatások igénybevételére irányuló 
szerződéses megállapodásban szerepel az a 
lehetőség, hogy egy harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató egy 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciót 
harmadik félnek minősülő más IKT-
szolgáltatóknak ad alvállalkozásba, a 
pénzügyi szervezetek mérlegelik az 
alvállalkozó igénybevételéből esetlegesen 
származó előnyöket és kockázatokat.

Or. en

Módosítás 616
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Ha egy IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodásban szerepel az a lehetőség, 
hogy egy harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató egy kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciót harmadik félnek 
minősülő más IKT-szolgáltatóknak ad 
alvállalkozásba, a pénzügyi szervezetek 
mérlegelik az alvállalkozó 
igénybevételéből esetlegesen származó 
előnyöket és kockázatokat, különösen 
harmadik országban letelepedett IKT-
alvállalkozó esetén.

(2) Ha egy kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciókra vonatkozó IKT-
szolgáltatások igénybevételére irányuló 
szerződéses megállapodásban szerepel az a 
lehetőség, hogy egy harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató egy 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciót 
harmadik félnek minősülő más IKT-
szolgáltatóknak ad alvállalkozásba, a 
pénzügyi szervezetek mérlegelik az 
alvállalkozó igénybevételéből esetlegesen 
származó előnyöket és kockázatokat, 
különösen harmadik országban letelepedett 
IKT-alvállalkozó esetén.

Or. en

Módosítás 617
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha IKT-szolgáltatások igénybevételére 
irányuló szerződéses megállapodás 
harmadik országban letelepedett, harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatóval jön 
létre, a pénzügyi szervezetek adott esetben 
legalább az alábbi tényezőket mérlegelik:

Ha kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciókra vonatkozó IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodás harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatóval jön létre, a pénzügyi 
szervezetek adott esetben legalább az 
alábbi tényezőket mérlegelik:

Or. en

Módosítás 618
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban említett adatvédelem 
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tiszteletben tartása tekintetében a 
pénzügyi szervezetek megfelelnek az (EU) 
2016/679 rendelet V. fejezetében foglalt, 
az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatában értelmezett 
követelménynek.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleménye alapján.

Módosítás 619
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezet és a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató jogait és 
kötelezettségeit egyértelműen meg kell 
határozni, és írásban kell rögzíteni. A 
szolgáltatási szintekre vonatkozó 
megállapodásokat is magában foglaló teljes 
szerződést egyetlen, írásba foglalt 
dokumentumban kell rögzíteni, amely 
nyomtatott, vagy letölthető és hozzáférhető 
formátumban áll a felek rendelkezésére.

(1) A pénzügyi szervezet és a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató jogait és 
kötelezettségeit egyértelműen meg kell 
határozni, és írásban kell rögzíteni. A 
szolgáltatási szintekre vonatkozó 
megállapodásokat is magában foglaló teljes 
szerződést írásban kell rögzíteni, amely 
nyomtatott, vagy letölthető és hozzáférhető 
formátumban áll a felek rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

A technológiai szerződések – hivatkozásokon és linkeken keresztül – gyakran több 
dokumentumot tartalmaznak, így a módosítások, megújítások és/vagy munkamegállapítások 
külön dokumentumokban készülnek. Nem kivitelezhető, hogy a szerződés egyetlen írásos 
dokumentumból álljon.

Módosítás 620
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
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27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások legalább az alábbiakat 
foglalják magukban:

(2) A pénzügyi szervezetek és a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy az 
IKT-szolgáltatások igénybevételére 
irányuló szerződéses megállapodások 
legalább az alábbiakat foglalják magukban:

Or. en

Indokolás

Az európai szabályozások végrehajtásának terhe nem hárulhat csak egyetlen félre.

Módosítás 621
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások legalább az alábbiakat 
foglalják magukban:

(2) A kulcsfontosságú vagy lényeges 
funkciókra vonatkozó IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások legalább az alábbiakat 
foglalják magukban:

Or. en

Módosítás 622
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások legalább az alábbiakat 
foglalják magukban:

(2) A kulcsfontosságú és lényeges 
funkciókra vonatkozó IKT-szolgáltatások 
igénybevételére irányuló szerződéses 
megállapodások legalább az alábbiakat 
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foglalják magukban:

Or. en

Módosítás 623
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon helyszínek, ahol a szerződéses 
megbízásba vagy alvállalkozásba adott 
funkciók vagy szolgáltatások nyújtása és 
az adatkezelés történik, ideértve a tárolás 
helyét is, továbbá annak előírása, hogy a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónak értesítenie kell a pénzügyi 
szervezetet e helyszínek tervezett 
megváltoztatásáról;

törölve

Or. en

Módosítás 624
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon helyszínek, ahol a szerződéses 
megbízásba vagy alvállalkozásba adott 
funkciók vagy szolgáltatások nyújtása és 
az adatkezelés történik, ideértve a tárolás 
helyét is, továbbá annak előírása, hogy a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónak értesítenie kell a pénzügyi 
szervezetet e helyszínek tervezett 
megváltoztatásáról;

b) azon helyszín(ek), nevezetesen 
régiók vagy országok, ahol a szerződéses 
megbízásba vagy alvállalkozásba adott 
funkciók vagy IKT-szolgáltatások nyújtása 
és az adatkezelés történik, ideértve a 
tárolás helyét is, továbbá annak előírása, 
hogy a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónak előre értesítenie kell a 
pénzügyi szervezetet e helyszín(ek) 
tervezett megváltoztatásáról;

Or. en
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Módosítás 625
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon helyszínek, ahol a szerződéses 
megbízásba vagy alvállalkozásba adott 
funkciók vagy szolgáltatások nyújtása és az 
adatkezelés történik, ideértve a tárolás 
helyét is, továbbá annak előírása, hogy a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónak értesítenie kell a pénzügyi 
szervezetet e helyszínek tervezett 
megváltoztatásáról;

b) azon országhelyszínek, ahol a 
szerződéses megbízásba vagy 
alvállalkozásba adott funkciók vagy 
szolgáltatások nyújtása és az adatkezelés 
történik, ideértve a tárolás helyét is, 
továbbá annak előírása, hogy a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatónak 
értesítenie kell a pénzügyi szervezetet ezen 
országhelyszínek tervezett 
megváltoztatásáról;

Or. en

Módosítás 626
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok 
hozzáférhetőségére, rendelkezésre állására, 
integritására, biztonságára és védelmére 
vonatkozó rendelkezések, továbbá azok a 
rendelkezések, amelyek könnyen 
hozzáférhető formátumban biztosítják a 
pénzügyi szervezet által kezelt személyes 
és nem személyes adatokhoz való 
hozzáférést, valamint ezen adatok 
visszaszerzését és visszaszolgáltatását a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
fizetésképtelensége, szanálása, vagy üzleti 
tevékenységének megszűnése esetén;

c) az adatok, ezen belül a személyes 
adatok hozzáférhetőségére, rendelkezésre 
állására, integritására, bizalmas jellegére és 
védelmére vonatkozó rendelkezések, 
továbbá azok a rendelkezések, amelyek 
könnyen hozzáférhető formátumban 
biztosítják a pénzügyi szervezet által kezelt 
személyes és nem személyes adatokhoz 
való hozzáférést, valamint ezen adatok 
visszaszerzését és visszaszolgáltatását a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
fizetésképtelensége, szanálása, vagy üzleti 
tevékenységének megszűnése esetén;

Or. en
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Módosítás 627
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szolgáltatási szintek teljes körű 
leírása annak frissítéseivel és 
módosításaival együtt, továbbá az 
elfogadott szolgáltatási szinteken belüli 
pontos mennyiségi és minőségi 
teljesítménycélok, amelyek lehetővé teszik 
a pénzügyi szervezet számára az 
eredményes nyomon követést, valamint a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
haladéktalan végrehajtását akkor, ha az 
elfogadott szolgáltatási szintek nem 
teljesülnek;

d) ha a pénzügyi szervezet 
szükségesnek tartja, a szolgáltatási szintek 
teljes körű leírása annak frissítéseivel és 
módosításaival együtt, továbbá az 
elfogadott szolgáltatási szinteken belüli 
pontos mennyiségi és minőségi 
teljesítménycélok, amelyek lehetővé teszik 
a pénzügyi szervezet számára az 
eredményes nyomon követést, valamint a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
haladéktalan végrehajtását akkor, ha az 
elfogadott szolgáltatási szintek nem 
teljesülnek;

Or. en

Módosítás 628
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóra vonatkozó felmondási idők és 
a pénzügyi szervezettel szembeni 
adatszolgáltatási kötelezettségek az olyan 
fejlemények bejelentésére is kiterjedően, 
amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
azon képességére, hogy az elfogadott 
szolgáltatási szinteknek megfelelően 
eredményesen ellássa a kulcsfontosságú 
vagy lényeges funkciókat;

e) a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatóra vonatkozó felmondási idők és 
a pénzügyi szervezettel szembeni 
adatszolgáltatási kötelezettségek az olyan 
fejlemények bejelentésére is kiterjedően, 
beleértve a jelentős IKT-vonatkozású 
incidenseket is, amelyek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató azon 
képességére, hogy az elfogadott 
szolgáltatási szinteknek megfelelően 
eredményesen ellássa a kulcsfontosságú 
vagy lényeges funkciókat;
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Or. en

Módosítás 629
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) arra vonatkozó követelmény, hogy 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató vezessen be és teszteljen 
vészhelyzeti terveket, továbbá 
rendelkezzen olyan IKT-biztonsági 
intézkedésekkel, eszközökkel és 
szabályzatokkal, amelyek megfelelően 
garantálják, hogy a pénzügyi szervezet a 
vonatkozó szabályozási kerettel 
összhangban biztonságosan nyújtsa a 
szolgáltatásait;

g) arra vonatkozó követelmény, hogy 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató vezessen be és teszteljen 
vészhelyzeti terveket, továbbá 
rendelkezzen olyan IKT-biztonsági 
intézkedésekkel, eszközökkel és 
szabályzatokkal, amelyek biztosítják, hogy 
a pénzügyi szervezet a vonatkozó 
szabályozási kerettel összhangban 
megfelelő biztonsági szinten nyújtsa a 
szolgáltatásait;

Or. en

Módosítás 630
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – h pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési joga és a releváns 
dokumentumokról való másolatkészítés 
joga, amelynek eredményes gyakorlását 
nem akadályozza vagy korlátozza más 
szerződéses megállapodás vagy 
végrehajtási szabályzat;

i. a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató által a kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciókkal kapcsolatban 
nyújtott IKT-szolgáltatások igénybevétele 
tekintetében a pénzügyi szervezet vagy az 
általa kijelölt harmadik fél hozzáférési, 
vizsgálati és ellenőrzési joga és a releváns 
dokumentumokhoz való hozzáférés joga 
olyan módon, amely nem veszélyezteti a 
szolgáltatók és ügyfeleik biztonságát, 
amelynek eredményes gyakorlását nem 
akadályozza vagy korlátozza más 
szerződéses megállapodás vagy 
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végrehajtási szabályzat;

Or. en

Módosítás 631
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – h pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési joga és a releváns 
dokumentumokról való másolatkészítés 
joga, amelynek eredményes gyakorlását 
nem akadályozza vagy korlátozza más 
szerződéses megállapodás vagy 
végrehajtási szabályzat;

i. a pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési joga és a releváns 
dokumentumokról készített másolatok 
ellenőrzési joga a helyszínen, amennyiben 
azok kulcsfontosságúak a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató műveletei 
szempontjából, amelynek eredményes 
gyakorlását nem akadályozza vagy 
korlátozza más szerződéses megállapodás 
vagy végrehajtási szabályzat;

Or. en

Módosítás 632
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – h pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a pénzügyi szervezet vagy az általa 
kijelölt harmadik fél hozzáférési, vizsgálati 
és ellenőrzési joga és a releváns 
dokumentumokról való másolatkészítés 
joga, amelynek eredményes gyakorlását 
nem akadályozza vagy korlátozza más 
szerződéses megállapodás vagy 
végrehajtási szabályzat;

i. az illetékes hatóság, a pénzügyi 
szervezet vagy az általa kijelölt harmadik 
fél korlátlan hozzáférési, vizsgálati és 
ellenőrzési joga és a releváns 
dokumentumokról való másolatkészítés 
joga, amelynek eredményes gyakorlását 
nem akadályozza vagy korlátozza más 
szerződéses megállapodás vagy 
végrehajtási szabályzat;

Or. en



AM\1232471HU.docx 251/322 PE693.603v01-00

HU

Módosítás 633
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – h pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az a kötelezettség, hogy az illetékes 
hatóságok számára hozzáférést kell 
biztosítani valamennyi szerződéses 
megállapodáshoz;

Or. en

Módosítás 634
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – h pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a szolgáltató arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy teljeskörűen 
együttműködik a pénzügyi szervezet által 
végzett helyszíni ellenőrzésekben, továbbá 
a távellenőrzések terjedelmének, 
módozatainak és gyakoriságának részleteit;

iii. a szolgáltató arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy teljeskörűen 
együttműködik az illetékes hatóság, a 
pénzügyi szervezet vagy a kijelölt 
harmadik fél által végzett helyszíni 
ellenőrzésekben és auditokban, továbbá az 
ilyen ellenőrzések és auditok 
terjedelmének, módozatainak és 
gyakoriságának részleteit;

Or. en

Módosítás 635
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a szerződés megszüntetésére j) a szerződés megszüntetésére 
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vonatkozó felmondási jogok és az azokhoz 
kapcsolódó minimális felmondási idők az 
illetékes hatóságok elvárásainak 
megfelelően;

vonatkozó felmondási jogok és az azokhoz 
kapcsolódó minimális felmondási idők az 
illetékes hatóságok elvárásainak 
megfelelően; amennyiben ez a 
megfontolás egy vállalatcsoporton belüli, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatót érint, azt kockázatalapú 
megközelítés keretében kell elemezni;

Or. en

Módosítás 636
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a szerződés megszüntetésére 
vonatkozó felmondási jogok és az azokhoz 
kapcsolódó minimális felmondási idők az 
illetékes hatóságok elvárásainak 
megfelelően;

j) a szerződés megszüntetésére 
vonatkozó felmondási jogok és az azokhoz 
kapcsolódó minimális felmondási idők az 
illetékes hatóságok és szanálási hatóságok 
elvárásainak megfelelően;

Or. en

Módosítás 637
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a szerződés megszüntetésére 
vonatkozó felmondási jogok és az azokhoz 
kapcsolódó minimális felmondási idők az 
illetékes hatóságok elvárásainak 
megfelelően;

j) a szerződés megszüntetésére 
vonatkozó felmondási jogok és az azokhoz 
kapcsolódó minimális felmondási idők az 
illetékes hatóságok és szanálási hatóságok 
elvárásainak megfelelően;

Or. en
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Módosítás 638
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – k pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) kilépési stratégiák, ezen belül 
különösen a megfelelő kötelező átmeneti 
időszak meghatározása:

k) kilépési stratégiák, ezen belül 
különösen a megfelelő kötelező átmeneti 
időszak meghatározása; amennyiben ez a 
megfontolás egy vállalatcsoporton belüli, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatót érint, azt kockázatalapú 
megközelítés keretében kell elemezni:

Or. en

Módosítás 639
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – k pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) amelynek során a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató folytatja az 
érintett funkciók és szolgáltatások 
nyújtását annak érdekében, hogy 
csökkentse a pénzügyi szervezetnél 
keletkező zavar kockázatát; továbbá

i) amelynek során a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató folytatja az 
érintett funkciók és szolgáltatások 
nyújtását annak érdekében, hogy 
csökkentse a pénzügyi szervezetnél 
keletkező zavar kockázatát, vagy biztosítsa 
annak eredményes szanálását és 
szerkezetátalakítását; továbbá

Or. en

Módosítás 640
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – k pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) amelynek során a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató folytatja az 
érintett funkciók és szolgáltatások 
nyújtását annak érdekében, hogy 
csökkentse a pénzügyi szervezetnél 
keletkező zavar kockázatát; továbbá

i) amelynek során a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató folytatja az 
érintett funkciók és szolgáltatások 
nyújtását annak érdekében, hogy 
csökkentse a pénzügyi szervezetnél 
keletkező zavar kockázatát, vagy biztosítsa 
annak eredményes szanálását és 
szerkezetátalakítását; továbbá

Or. en

Módosítás 641
Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a személyes adatoknak a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató általi 
kezelése megfelel az (EU) 2016/679 
rendeletnek;

Or. en

Módosítás 642
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az IKT-szolgáltatások harmadik 
országban letelepedett és a 28. cikk 
(9) bekezdése szerint kulcsfontosságúnak 
kijelölt, harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató általi ellátásáról kötött 
szerződéses megállapodásnak az e cikk (2) 
és (2a) bekezdésében említett 
rendelkezések mellett:
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a) az érintett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatóval kapcsolatban álló és az 
Unióban letelepedett jogalannyal kell 
létrejönnie; valamint
b) garantálnia kell, hogy a közös 
felvigyázási végrehajtó testület a 31. 
cikkben rögzített hatáskörében eljárva 
elláthatja a 30. cikkben meghatározott 
feladatait.
A szerződéses megállapodások tárgyát 
képező szolgáltatások esetében nem lehet 
megkövetelni, hogy azt egy Unióban 
található jogalany teljesítse.

Or. en

Indokolás

A módosítás jelentéstervezet 26. módosításának helyébe lép, és rögzíti, hogy csak a 
kulcsfontosságúnak ítélt, harmadik országbeli harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltatókkal 
kötött szerződéses megállapodásokat kell megkötni egy uniós jogalannyal. Ez a követelmény 
nem terjed ki minden harmadik országbeli harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltatóra.

Módosítás 643
Alfred Sant, Carmen Avram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes hatóságok számára 
lehetővé kell tenni a szerződéses 
megállapodásokhoz való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 644
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A szerződéses megállapodásokat 
előkészítő tárgyalások során a pénzügyi 
szervezetek és a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatók mérlegelik az egyes 
szolgáltatásokra kidolgozott általános 
szerződéses rendelkezések alkalmazását.

(3) A szerződéses megállapodásokat 
előkészítő tárgyalások során a pénzügyi 
szervezetek és a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatók mérlegelik az egyes 
szolgáltatásokra kidolgozott általános 
szerződéses rendelkezések alkalmazását, és 
tartózkodnak azok kiegészítésétől az e 
rendeletben meghatározott vagy a (4) 
bekezdésben említett európai felügyeleti 
hatóságok által tovább részletezett 
területeken.

Or. en

Módosítás 645
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoznak ki, 
amelyek részletesen meghatározzák azokat 
az elemeket, amelyeket a pénzügyi 
szervezetnek kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciók alvállalkozásba 
adásakor meg kell állapítania és értékelnie 
kell annak érdekében, hogy érvényesítse a 
(2) bekezdés a) pontjában foglalt 
rendelkezéseket.

(4) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoznak ki, 
amelyek részletesen meghatározzák azokat 
az elemeket, amelyeket a pénzügyi 
szervezetnek kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciók alvállalkozásba 
adásakor meg kell állapítania és értékelnie 
kell annak érdekében, hogy érvényesítse a 
(2) bekezdés a) pontjában foglalt 
rendelkezéseket.

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezetek kidolgozásakor az 
EFH-k figyelembe veszik a pénzügyi 
szervezetek méretét, jellegét, összetettségét 
és általános kockázati profilját.

Or. en

Módosítás 646
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoznak ki, 
amelyek részletesen meghatározzák azokat 
az elemeket, amelyeket a pénzügyi 
szervezetnek kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciók alvállalkozásba 
adásakor meg kell állapítania és értékelnie 
kell annak érdekében, hogy érvényesítse a 
(2) bekezdés a) pontjában foglalt 
rendelkezéseket.

(4) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében szabályozástechnikai 
standardtervezeteket dolgoznak ki, 
amelyek részletesen meghatározzák azokat 
az elemeket, amelyeket a pénzügyi 
szervezetnek kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciók alvállalkozásba 
adásakor meg kell állapítania és értékelnie 
kell annak érdekében, hogy érvényesítse a 
(2) bekezdés a) pontjában foglalt 
rendelkezéseket. Az említett standardok 
kidolgozásakor az EFH-k figyelembe 
veszik az érintett pénzügyi szervezetek 
jellegét, méretét, és összetettségét.

Or. en

Módosítás 647
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 1 évvel a hatálybalépést 
követően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Az említett közös szabályozástechnikai 
standardtervezeteket az EFH-k 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 18 hónappal a hatálybalépést 
megelőzően]-jéig/-ig benyújtják a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 648
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében, a 29. cikk (1) bekezdése alapján 
létrehozott felvigyázási fórum ajánlásával:

(1) A 29. cikk (1) bekezdése alapján 
létrehozott közös felvigyázási végrehajtó 
testület az ENISA-val folytatott 
konzultációt követően:

Or. en

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóságok ügyvezető igazgatóiból álló létrehozott közös felvigyázási 
végrehajtó testület a CTTP egyetlen, közvetlen végrehajtási hatáskörrel rendelkező felügyeleti 
szerve. A testületet a közös vizsgálócsoportok támogatják.

Módosítás 649
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) felelős a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók felügyeletéért a pénzügyi 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatásaikkal 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 650
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyikére vonatkozóan vezető 
felvigyázóként kijelölik az EBH-t, az 
ESMA-t vagy az EIOPA-t attól függően, 

törölve
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hogy az érintett pénzügyi szervezetek 
konszolidált mérlege, illetve a 
konszolidáció körébe nem tartozó 
vállalkozások egyedi mérlege alapján az 
adott harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe vevő, az 
1093/2010/EU, az 1094/2010/EU vagy az 
1095/2010/EU rendelet hatálya alá tartozó 
pénzügyi szervezetek teljes eszközértéke 
meghaladja-e a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe vevő összes 
vállalkozás teljes eszközértékének felét.

Or. en

Módosítás 651
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyikére vonatkozóan vezető 
felvigyázóként kijelölik az EBH-t, az 
ESMA-t vagy az EIOPA-t attól függően, 
hogy az érintett pénzügyi szervezetek 
konszolidált mérlege, illetve a 
konszolidáció körébe nem tartozó 
vállalkozások egyedi mérlege alapján az 
adott harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe vevő, az 
1093/2010/EU, az 1094/2010/EU vagy az 
1095/2010/EU rendelet hatálya alá tartozó 
pénzügyi szervezetek teljes eszközértéke 
meghaladja-e a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe vevő összes 
vállalkozás teljes eszközértékének felét.

b) a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknak 
címzett határozatokat fogad el.

Or. en
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Módosítás 652
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyikére vonatkozóan vezető 
felvigyázóként kijelölik az EBH-t, az 
ESMA-t vagy az EIOPA-t attól függően, 
hogy az érintett pénzügyi szervezetek 
konszolidált mérlege, illetve a 
konszolidáció körébe nem tartozó 
vállalkozások egyedi mérlege alapján az 
adott harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe vevő, az 
1093/2010/EU, az 1094/2010/EU vagy az 
1095/2010/EU rendelet hatálya alá tartozó 
pénzügyi szervezetek teljes eszközértéke 
meghaladja-e a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe vevő összes 
vállalkozás teljes eszközértékének felét.

b) rotációs alapon, a (6) bekezdésben 
említett lista éves közzététele alapján 
kijelölik az EBH-t, az ESMA-t vagy az 
EIOPA-t a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókat érintő 
határozatok és a nekik szóló ajánlások 
elfogadására a közös felvigyázási 
végrehajtó testülettől kapott határozat- és 
ajánlástervezetek alapján.

Or. en

Indokolás

A 90. módosítás helyére lép.

Módosítás 653
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett kijelölés során az alábbi 
kritériumok mindegyikét figyelembe kell 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
említett kijelölés során az alábbi 
kritériumok mindegyikét figyelembe kell 



AM\1232471HU.docx 261/322 PE693.603v01-00

HU

venni: venni:

-a) egy strukturált, kockázatalapú 
megközelítés alapján, amely figyelembe 
veszi mind a szolgáltatót, mind az általa 
nyújtott szolgáltatás jellegét;

Or. en

Módosítás 654
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nyújtott szolgáltatások e rendelet 
3. cikkének 17. pontja értelmében 
funkciónak minősülnek.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatót csak akkor lehet kulcsfontosságúnak minősíteni, ha az e rendeletben 
meghatározott kulcsfontosságú funkciókat lát el.

Módosítás 655
José Gusmão

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató szolgáltatásait igénybe 
vevő pénzügyi szervezetek rendszerszintű 
jellege vagy jelentősége az alábbi 
paraméterek alapján:

b) az adott harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató szolgáltatásait igénybe 
vevő pénzügyi szervezetek rendszerszintű 
jellege vagy jelentősége a Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság 239. sz. 
standardja1a és az alábbi paraméterek 
alapján:

_________________
1a https://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
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Or. en

Módosítás 656
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azoknak a tagállamoknak a száma, 
amelyekben az adott harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató szolgáltatást 
nyújt;

törölve

Or. en

Módosítás 657
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azoknak a tagállamoknak a száma, 
amelyekben az adott harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató szolgáltatását 
igénybe vevő pénzügyi szervezetek 
tevékenységet folytatnak.

törölve

Or. en

Módosítás 658
Alfred Sant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató által nyújtott szolgáltatás 
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lényegessége és fontossága.

Or. en

Módosítás 659
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett kijelölési mechanizmus nem 
alkalmazandó a vállalatcsoporton belüli, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók tekintetében.

Or. en

Módosítás 660
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kijelölés nem alkalmazandó a 
vállalatcsoporton belüli, harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók tekintetében.

Or. en

Módosítás 661
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A harmadik félnek minősülő IKT-
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szolgáltató a (2a) bekezdésben említett 
értesítés kézhezvételétől számított 90 
naptári napon belül további 
információkat nyújthat be a vezető 
felvigyázónak, amelyeket az (1) bekezdés 
a) pontjában említett kijelölés és annak 
eredménye szempontjából lényegesnek 
tart.

Or. en

Módosítás 662
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vezető felvigyázó az (1) bekezdés 
a) pontjában említett kijelölés céljából 
elvégzendő értékelés megkezdése előtt 
értesíti a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatót.

Or. en

Módosítás 663
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A vezető felvigyázó nyilvánosságra 
hozza az (1) bekezdés a) pontjában 
említett kijelölés okát, kivéve, ha ez káros 
hatással lenne a harmadik félnek 
minősülő, kijelölt IKT-szolgáltatóra vagy 
az e rendelet hatálya alá tartozó más 
szervezetre.

Or. en
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Módosítás 664
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Az ajánlástervezet kézhezvételét 
követően harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónak hat hét áll rendelkezésére, 
hogy felülvizsgálja azt, és észrevételeket 
tegyen, és közölje, ha további időre van 
szüksége ahhoz, hogy az e cikkben 
meghatározottak szerint elvégezze a 
szükséges kiigazításokat.

Or. en

Módosítás 665
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) Az EFH-k értesítik a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatót annak 
kulcsfontosságú minősítéséről. A 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatónak legalább három hónap áll 
rendelkezésére az ahhoz szükséges 
módosítások elvégzésére, hogy a közös 
felvigyázási végrehajtó testület elláthassa 
a 29. cikk szerinti feladatait, valamint 
pénzügyi szervezetnek minősülő ügyfelei 
értesítésére. A közös felvigyázási 
végrehajtó testület engedélyezheti a 
kiigazítási időszak legalább három 
hónappal történő meghosszabbítását, ha 
azt a harmadik félnek minősülő kijelölt 
IKT-szolgáltató kéri és megfelelően 
indokolja.
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Or. en

Módosítás 666
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 50. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
kritériumok kiegészítése céljából.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 50. cikkel összhangban [HL: 
12 hónappal a hatálybalépés időpontját 
követően]-ig felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogadjon el a (2) bekezdésben 
említett kritériumok további 
meghatározása céljából.

Or. en

Módosítás 667
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 50. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
kritériumok kiegészítése céljából.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 50. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben említett 
kritériumok kiegészítése céljából. A 
Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követő 12 hónapon belül elfogad egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében egyértelmű határidőt kell megadni.

Módosítás 668
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Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A vezető felvigyázó 
kulcsfontosságú minősítésre vonatkozó 
ajánlástervezet átadásával értesíti a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatót a (2) bekezdésben említett 
értékelés eredményéről. Az értesítés 
időpontjától számított 45 naptári napon 
belül a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató indokolással ellátott 
nyilatkozatot nyújthat be az értékelésről a 
vezető felvigyázónak, amely tartalmazza a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató által megfelelőnek ítélt 
valamennyi releváns kiegészítő 
információt, hogy alátámassza a kijelölési 
eljárás teljességét és pontosságát, illetve 
megtámadja a kulcsfontosságú 
minősítésre vonatkozó ajánlás tervezetét. 
A kulcsfontosságú minősítésről szóló 
döntés meghozatala előtt a vezető 
felvigyázó megfelelően mérlegeli az 
indokolással ellátott nyilatkozatot, és 
további információkat vagy bizonyítékokat 
kérhet a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatótól.

Or. en

Módosítás 669
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében összeállítják, közzéteszik és 
évente frissítik a harmadik félnek minősülő 

(6) A közös felvigyázási végrehajtó 
testület az ENISA-val konzultálva 
összeállítja, közzéteszi és évente frissíti a 
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kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók uniós 
szintű jegyzékét.

harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatók uniós szintű jegyzékét.

Or. en

Módosítás 670
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés alkalmazásában a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
indokolással ellátott kérelmet nyújt be az 
EBH, az ESMA vagy az EIOPA részére, a 
felügyeleti hatóságok pedig a vegyes 
bizottság keretében határoznak arról, hogy 
a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatót az (1) bekezdés a) pontjának 
megfelelően felvegyék-e a jegyzékbe.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltató 
indokolással ellátott kérelmet nyújt be a 
vezető felvigyázó részére, a felügyeleti 
hatóságok pedig a vegyes bizottság 
keretében határoznak arról, hogy a 
harmadik félnek minősülő IKT-szolgáltatót 
az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően 
felvegyék-e a jegyzékbe.

Or. en

Módosítás 671
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe azt a harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót, amely az Unión belüli 
letelepedése esetén az (1) bekezdés a) 
pontja szerint kulcsfontosságúnak 
minősülne.

törölve

Or. en
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Indokolás

Harmadik félnek minősülő szervezetek esetében nehéz meghozni ezt a döntést.

Módosítás 672
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe azt a harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót, amely az Unión belüli 
letelepedése esetén az (1) bekezdés a) 
pontja szerint kulcsfontosságúnak 
minősülne.

(9) A pénzügyi szervezetek a 
kulcsfontosságú vagy lényeges funkciók 
esetében nem veszik igénybe azt a 
harmadik országban letelepedett, harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatót, kivéve, 
ha az egy jogalanyt hozott létre az 
Unióban, és szerződéses megállapodást 
kötött egy pénzügyi szervezettel az IKT-
szolgáltatások nyújtásáról.

Or. en

Módosítás 673
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe azt a harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót, amely az Unión belüli 
letelepedése esetén az (1) bekezdés a) 
pontja szerint kulcsfontosságúnak 
minősülne.

(9) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe azt a harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót, amely az (1) bekezdés a) 
pontja szerint kulcsfontosságúnak 
minősülne, ha az említett harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatónak van egy 
leányvállalata az Unióban.

Or. en

Módosítás 674
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Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe azt a harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót, amely az Unión belüli 
letelepedése esetén az (1) bekezdés a) 
pontja szerint kulcsfontosságúnak 
minősülne.

(9) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe azt a harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót, amely az (1) bekezdés a) 
pontja szerint kulcsfontosságúnak minősül, 
és nincs jogi képviselete az Unióban.

Or. en

Módosítás 675
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe azt a harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót, amely az Unión belüli 
letelepedése esetén az (1) bekezdés a) 
pontja szerint kulcsfontosságúnak 
minősülne.

(9) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe azt a harmadik országban 
letelepedett, harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltatót, amely az Unión belüli 
letelepedése esetén az (1) bekezdés a) 
pontja szerint kulcsfontosságúnak minősül, 
és nem alapít leányvállalatot az Unióban.

Or. en

Módosítás 676
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A pénzügyi szervezetek nem veszik 
igénybe harmadik országban letelepedett, 
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harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatót, ha ez a harmadik fél külföldi 
kormányokkal vagy külföldi 
hadseregekkel áll kapcsolatban, vagy 
gyaníthatóan kapcsolatban áll velük.

Or. en

Módosítás 677
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A pénzügyi szervezetek ugyanazon 
csoportjához tartozó IKT-szolgáltatókat 
nem tekintik harmadik félnek minősülő, 
kritikus fontosságú IKT-szolgáltatónak.

Or. en

Módosítás 678
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
A harmadik félnek minősülő, kritikus 

fontosságú IKT-szolgáltatókra vonatkozó 
minimumkövetelmények

(1) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatóknak olyan 
belső irányítási és ellenőrzési 
keretrendszerekkel kell rendelkezniük, 
amelyek biztosítják a pénzügyi 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokhoz 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó 
valamennyi működési kockázat hatékony 
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és prudens kezelését.
(2) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatóknak világos, 
átlátható és következetes felelősségi 
köröket és átláthatósági szabályokat előíró 
szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, 
amely biztosítja a pénzügyi szervezeteknek 
nyújtott szolgáltatásokhoz közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolódó valamennyi 
IKT-kockázat hatékony informatikai 
kockázatkezelését.
(3) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltató vezető 
testülete meghatározza, jóváhagyja és 
felügyeli a pénzügyi szervezeteknek 
nyújtott szolgáltatásokhoz közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolódó valamennyi 
működési kockázat működésikockázat-
kezelési keretrendszerével kapcsolatos 
összes intézkedés végrehajtását, és 
elszámoltatható ezért.
(4) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók megbízható, 
átfogó, naprakész és jól dokumentált 
működésikockázat-kezelési 
keretrendszerrel rendelkeznek a pénzügyi 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokhoz 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó 
működési kockázatok gyors, hatékony és 
átfogó kezelése, valamint a működési 
reziliencia maximális szintjének 
biztosítása érdekében.
(5) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók folyamatosan 
figyelemmel kísérik és hatékonyan 
azonosítják a pénzügyi szervezeteknek 
nyújtott szolgáltatásokhoz közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolódó működési 
kockázatokat és rendellenességeket.
(6) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók hatékonyan 
kezelik és megoldják a pénzügyi 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokhoz 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó 
rendellenességeket és incidenseket, 
különösen a kibertámadásokat.
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(7) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók biztosítják, 
hogy rendszeres és alapos IKT-
ellenőrzéseket végeznek a pénzügyi 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban.
(8) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók megbízható 
és rugalmas IKT-rendszereket, -
protokollokat és -eszközöket (beleértve a 
helyiségeket, létesítményeket és 
adatközpontokat is) használnak a 
pénzügyi szervezetek számára nyújtott 
szolgáltatásaikhoz. Ezek az IKT-
rendszerek, -protokollok, -eszközök:
a) garantálják az adatbiztonságot, az 
adatok integritását, bizalmas jellegét és a 
folytonosságot, valamint a szolgáltatás 
elérhetőségét, skálázhatóságát és 
minőségét;
b) elégséges kapacitással rendelkeznek, 
hogy a felhasználás csúcsidőszakaiban 
fenntartsák a teljesítményt;
c) minimalizálják a működési kockázatok 
hatását.
(9) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók az 
adathordozhatóságot, valamint az 
alkalmazások hordozhatóságát és 
kölcsönös átjárhatóságát biztosító szilárd 
mechanizmusokat tartanak fenn, amelyek 
biztosítják a pénzügyi szervezetek számára 
a felmondási jogok eredményes 
gyakorlását.
(10) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók naprakész és 
korszerű IKT-rendszereket, -protokollokat 
és -eszközöket használnak és tartanak 
fenn a pénzügyi szervezetek számára 
nyújtott szolgáltatásaikhoz.
(11) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók 
gondoskodnak arról, hogy a más IKT-
szolgáltatókkal kötött szerződéses 
megállapodások ne jelentsenek kockázatot 
a pénzügyi szervezeteknek nyújtott 
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szolgáltatások tekintetében, illetve ne 
jelentsenek kockázatot a pénzügyi 
stabilitásra nézve. A harmadik félnek 
minősülő, kritikus fontosságú IKT-
szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy a 
közös felvigyázási végrehajtó testület 
kérésre haladéktalanul hozzáférhessen az 
ilyen megállapodásokra vonatkozó 
információkhoz.
(12) A harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatók külön 
működési üzletmenet-folytonossági 
politikával rendelkeznek, amely lehetővé 
teszi számukra, hogy gyorsan, 
megfelelően és hatékonyan reagáljanak a 
pénzügyi szervezeteknek nyújtott 
szolgáltatásokkal közvetlenül vagy 
közvetve összefüggő működési 
incidensekre, és megoldják azokat. A 
harmadik félnek minősülő, kritikus 
fontosságú IKT-szolgáltatóknak ehhez 
kapcsolódóan egy külön katasztrófa utáni 
helyreállítási tervvel kell rendelkezniük.
(13) A pénzügyi szervezetek számára 
nyújtott szolgáltatásaik leállásának és 
megszakadásának minimalizálása 
érdekében a harmadik félnek minősülő, 
kritikus fontosságú IKT-szolgáltatóknak 
átfogó, megbízható és hatékony biztonsági 
mentést és helyreállítást kell biztosítaniuk.
(14) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 50. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el e rendelet kiegészítése 
céljából, meghatározva a harmadik félnek 
minősülő, kritikus fontosságú IKT-
szolgáltatókra alkalmazandó konkrét 
minimumkövetelményeket.

Or. en

Módosítás 679
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 57. cikkével 
összhangban a vegyes bizottság 
albizottságként hozza létre a felvigyázási 
fórumot, amelynek célja, hogy támogassa 
a vegyes bizottság és a 28. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett vezető 
felvigyázó munkáját a pénzügyi ágazatok 
harmadik féltől eredő IKT-kockázatai 
terén. A felvigyázási fórum előkészíti a 
vegyes bizottság e területet érintő közös 
álláspontjainak és közös intézkedéseinek 
tervezeteit.

(1) A pénzügyi ágazatok harmadik 
féltől eredő IKT-kockázatainak 
felvigyázásával kapcsolatos munka 
támogatása, valamint a 28. cikk 
értelmében kulcsfontosságúként kijelölt, 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók közvetlen felvigyázása 
céljából létre kell hozni a közös 
felvigyázási testületet.

Or. en

Indokolás

A közös felvigyázási testületnek kell ellátnia az eredeti javaslatban a vezető felvigyázó és a 
felvigyázási fórum számára kijelölt feladatokat, valamint a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú szolgáltatók felvigyázása tekintetében az EFH-kra és az illetékes hatóságokra 
ruházott hatásköröket. A megfelelő hatáskörökkel rendelkező egységes európai felügyeleti 
hatóság hatékonyabb és észszerűbb felvigyázási keretrendszert biztosítana a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú szolgáltatók tekintetében. Ez a módosítás horizontálisan az egész 
szövegre alkalmazandó.

Módosítás 680
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 57. cikkével 
összhangban a vegyes bizottság 
albizottságként hozza létre a felvigyázási 
fórumot, amelynek célja, hogy támogassa a 
vegyes bizottság és a 28. cikk (1) 

(1) Az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 57. cikkével 
összhangban a vegyes bizottság 
albizottságként hozza létre a felvigyázási 
fórumot, amelynek célja, hogy támogassa a 
vegyes bizottság és a vezető felvigyázó 
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bekezdésének b) pontjában említett vezető 
felvigyázó munkáját a pénzügyi ágazatok 
harmadik féltől eredő IKT-kockázatai 
terén. A felvigyázási fórum előkészíti a 
vegyes bizottság e területet érintő közös 
álláspontjainak és közös intézkedéseinek 
tervezeteit.

munkáját a pénzügyi ágazatok harmadik 
féltől eredő IKT-kockázatai terén. A 
felvigyázási fórum előkészíti a vegyes 
bizottság e területet érintő közös 
álláspontjainak és közös intézkedéseinek 
tervezeteit. A felvigyázási fórum szerepe a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók által, a 
pénzügyi szervezetek számára nyújtott 
IKT-szolgáltatásokat érintő IKT-
kockázatokkal kapcsolatos felügyeleti és 
felvigyázási feladatokra korlátozódik.

Or. en

Módosítás 681
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felvigyázási fórum az EFH-k 
elnökeiből és az egyes tagállamok 
releváns illetékes hatósága mindenkori 
személyzetének egy magas rangú 
képviselőjéből áll. Az egyes EFH-k 
ügyvezető igazgatója, valamint az Európai 
Bizottság, az ERKT, az EKB és az ENISA 
egy-egy képviselője megfigyelőként vesz 
részt a felvigyázási fórum munkájában.

(4) A közös felvigyázási testület az 
EFH-k ügyvezető igazgatóiból, valamint 
érdemei, alkalmassága és az IKT-
kockázatokkal kapcsolatos ismeretei 
alapján kinevezett két független tagból áll. 
Az Európai Bizottság, az ERKT, az EKB 
és az ENISA egy-egy képviselője 
megfigyelőként vesz részt a közös 
felvigyázási testület munkájában. A 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 28. cikk 
(6) bekezdése szerinti kijelölését követően 
– az EFH-k kijelölt munkatársai mellett – 
a közös felvigyázási testület az alábbiak 
figyelembevételével határoz arról, hogy 
mely illetékes nemzeti hatóságok 
képviselői alkossák a közös 
vizsgálócsoportot:
a) az egyes tagállamokban letelepedett 
vagy ott szolgáltatást nyújtó, harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók száma,
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b) a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
pénzügyi szervezetek általi igénybevétele 
az egyes tagállamokban,
c) az egyes illetékes nemzeti hatóságok 
viszonylagos szakértelme, rendelkezésre 
álló erőforrásai és kapacitása.

Or. en

Módosítás 682
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felvigyázási fórum az EFH-k 
elnökeiből és az egyes tagállamok 
releváns illetékes hatósága mindenkori 
személyzetének egy magas rangú 
képviselőjéből áll. Az egyes EFH-k 
ügyvezető igazgatója, valamint az Európai 
Bizottság, az ERKT, az EKB és az ENISA 
egy-egy képviselője megfigyelőként vesz 
részt a felvigyázási fórum munkájában.

(4) A közös felvigyázási végrehajtó 
testület az EBH egy független 
igazgatójából, az EIOPA egy független 
igazgatójából, az ESMA egy független 
igazgatójából, valamint legalább öt 
illetékes nemzeti hatóság egy-egy magas 
rangú képviselőjéből áll. Az egyes EFH-k 
ügyvezető igazgatója, valamint az Európai 
Bizottság, az ERKT, az EKB és az ENISA 
egy-egy képviselője megfigyelőként vesz 
részt a közös felvigyázási végrehajtó 
testület munkájában.

Or. en

Indokolás

A közös felvigyázási végrehajtó testületre történő hivatkozásokat az egész rendeletben össze 
kell hangolni.

Módosítás 683
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés



PE693.603v01-00 278/322 AM\1232471HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felvigyázási fórum az EFH-k 
elnökeiből és az egyes tagállamok releváns 
illetékes hatósága mindenkori 
személyzetének egy magas rangú 
képviselőjéből áll. Az egyes EFH-k 
ügyvezető igazgatója, valamint az Európai 
Bizottság, az ERKT, az EKB és az ENISA 
egy-egy képviselője megfigyelőként vesz 
részt a felvigyázási fórum munkájában.

(4) A felvigyázási fórum az EFH-k 
elnökeiből és az egyes tagállamok releváns 
illetékes hatósága mindenkori 
személyzetének legalább egy magas rangú 
képviselőjéből áll. Az egyes EFH-k 
ügyvezető igazgatója, valamint az Európai 
Bizottság, az ERKT, az EKB és az ENISA 
egy-egy képviselője megfigyelőként vesz 
részt a felvigyázási fórum munkájában.

Or. en

Módosítás 684
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egyes EFH-k (4) bekezdésben 
említett független igazgatói feladatukat 
teljes munkaidőben ellátó, független 
szakemberek.
Őket az egyes EFH-k illetékes felügyeleti 
tanácsa érdemeik, alkalmasságuk, 
valamint a pénzügyi ágazat digitális 
működési rezilienciájával kapcsolatos 
ismereteik és tapasztalataik alapján, nyílt 
pályázati eljárást követően nevezi ki.
Az egyes EFH-k független igazgatóinak 
kinevezését megelőzően és a felügyeleti 
tanács általi kiválasztástól számított egy 
hónapon belül az Európai Parlament – 
amelynek a felügyeleti tanács megküldi az 
általa kiválasztott és a nemek 
egyensúlyának tiszteletben tartásával 
előválogatott jelöltek listáját – 
meghallgatja a kiválasztott jelölteket, 
majd jóváhagyja vagy elutasítja őket.
Amennyiben a független igazgatók 
valamelyike már nem felel meg a feladatai 
ellátásához szükséges feltételeknek, vagy 
súlyos kötelességszegést követett el, a 
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Tanács a Bizottság – Európai Parlament 
által jóváhagyott – javaslata alapján 
végrehajtási határozattal felmentheti a 
független igazgatót megbízatása alól. A 
Tanács minősített többséggel jár el. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
tájékoztathatja az Európai Bizottságot 
arról, hogy a független igazgatók egyike 
esetében teljesültnek tekinti a hivatalból 
való felmentés feltételeit, amely 
tájékoztatásra az Európai Bizottság 
válaszol.
A független igazgatók hivatali ideje öt év, 
amely egy alkalommal 
meghosszabbítható.

A független igazgatók nem tölthetnek be 
semmilyen tisztséget nemzeti, uniós vagy 
nemzetközi szinten. E személyek 
függetlenül és objektíven kötelesek 
eljárni, az Unió egésze érdekeinek 
megfelelően, nem kérhetnek és nem 
fogadhatnak el utasítást sem uniós 
intézménytől vagy szervtől, sem tagállami 
kormánytól, sem más közjogi vagy 
magánjogi szervtől.
Sem a tagállamok, sem az uniós 
intézmények vagy szervek, sem bármely 
más köz- vagy magánjogi jogalany nem 
kísérelheti meg a független igazgatókat 
befolyásolni feladataik ellátása során.
A független igazgatók – az 1093/2010/EU 
rendelet 68. cikkében, az 1094/2010/EU 
rendelet 68. cikkében és az 1095/2010/EU 
rendelet 68. cikkében említett személyzeti 
szabályzattal összhangban – megbízatásuk 
megszűnését követően is kötelesek 
tisztességes és körültekintő magatartást 
tanúsítani bizonyos megbízatások vagy 
előnyök elfogadásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 685
Mikuláš Peksa
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban az EFH-k iránymutatásokat 
adnak ki a köztük és az illetékes hatóságok 
között az e szakasz alkalmazásában 
folytatandó együttműködésről, az EFH-k 
és az illetékes hatóságok közötti 
feladatellátáshoz kapcsolódó részletes 
eljárásokról és feltételekről, valamint az 
ahhoz szükséges információátadás 
részleteiről, hogy az illetékes hatóságok 
biztosíthassák a vezető felvigyázók által a 
31. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókra 
vonatkozóan megfogalmazott 
ajánlásokhoz kapcsolódó intézkedéseket.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 50. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amelyben meghatározza a 
közös felvigyázási testület és az illetékes 
hatóságok között az e szakasz 
alkalmazásában folytatandó 
együttműködés módozatait, a közös 
felvigyázási testület és az illetékes 
hatóságok közötti feladatellátáshoz 
kapcsolódó részletes eljárásokat és 
feltételeket, valamint az ahhoz szükséges 
információátadás részleteit, hogy az 
illetékes hatóságok biztosíthassák a közös 
felvigyázási testület által elfogadott, a 31. 
cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatókra vonatkozó határozatok 
nyomon követését.

Or. en

Módosítás 686
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban az EFH-k iránymutatásokat 
adnak ki a köztük és az illetékes hatóságok 
között az e szakasz alkalmazásában 
folytatandó együttműködésről, az EFH-k és 
az illetékes hatóságok közötti 
feladatellátáshoz kapcsolódó részletes 
eljárásokról és feltételekről, valamint az 

(5) Az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban az EFH-k [Kiadóhivatal: 
kérjük, illessze be a dátumot: 18 hónappal 
a hatálybalépést követően]-jéig/-ig 
iránymutatásokat adnak ki a köztük és az 
illetékes hatóságok között az e szakasz 
alkalmazásában folytatandó 
együttműködésről, az EFH-k és az illetékes 
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ahhoz szükséges információátadás 
részleteiről, hogy az illetékes hatóságok 
biztosíthassák a vezető felvigyázók által a 
31. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókra 
vonatkozóan megfogalmazott ajánlásokhoz 
kapcsolódó intézkedéseket.

hatóságok közötti feladatellátáshoz 
kapcsolódó részletes eljárásokról és 
feltételekről, valamint az ahhoz szükséges 
információátadás részleteiről, hogy az 
illetékes hatóságok biztosíthassák a vezető 
felvigyázók által a 31. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja alapján a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatókra vonatkozóan 
megfogalmazott ajánlásokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 687
Christophe Hansen, Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban az EFH-k iránymutatásokat 
adnak ki a köztük és az illetékes hatóságok 
között az e szakasz alkalmazásában 
folytatandó együttműködésről, az EFH-k és 
az illetékes hatóságok közötti 
feladatellátáshoz kapcsolódó részletes 
eljárásokról és feltételekről, valamint az 
ahhoz szükséges információátadás 
részleteiről, hogy az illetékes hatóságok 
biztosíthassák a vezető felvigyázók által a 
31. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókra 
vonatkozóan megfogalmazott ajánlásokhoz 
kapcsolódó intézkedéseket.

(5) Az 1093/2010/EU rendelet, az 
1094/2010/EU rendelet és az 
1095/2010/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban az EFH-k iránymutatásokat 
adnak ki a köztük és az illetékes nemzeti 
hatóságok között az e szakasz 
alkalmazásában folytatandó 
együttműködésről, az EFH-k és az illetékes 
nemzeti hatóságok közötti feladatellátáshoz 
kapcsolódó részletes eljárásokról és 
feltételekről, valamint az ahhoz szükséges 
információátadás részleteiről, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságok biztosíthassák 
a vezető felvigyázók által a 31. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja alapján a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatókra vonatkozóan 
megfogalmazott ajánlásokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 688
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Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az EFH-k a vegyes bizottság 
keretében a felvigyázási fórum előkészítő 
munkája alapján évente jelentést 
nyújtanak be a az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak.

(7) A közös felvigyázási testület évente 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak e szakasz 
alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 689
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vezető felvigyázó feladatai A közös felvigyázási testület feladatai

Or. en

Módosítás 690
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vezető felvigyázó értékeli, hogy a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatók mindegyike rendelkezik-
e átfogó, megbízható és hatékony 
szabályokkal, eljárásokkal, 
mechanizmusokkal és rendszerekkel 
azoknak a tőle eredő IKT-kockázatoknak a 

(1) A közös felvigyázási testület 
értékeli, hogy a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyike rendelkezik-e átfogó, 
megbízható és hatékony szabályokkal, 
eljárásokkal, mechanizmusokkal és 
rendszerekkel azoknak a tőle eredő IKT-
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kezeléséhez, amelyekkel a pénzügyi 
szervezetek szembesülhetnek.

kockázatoknak a kezeléséhez, amelyekkel 
a pénzügyi szervezetek szembesülhetnek.

Or. en

Módosítás 691
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a pénzügyi szervezeteket érő IKT-
vonatkozású biztonsági események 
azonosítására, nyomon követésére és 
haladéktalan bejelentésére és az ilyen 
események, különösen a kiberbiztonsági 
események kezelésére és elhárítására;

e) a pénzügyi szervezeteket érő 
jelentős IKT-vonatkozású biztonsági 
események azonosítására, nyomon 
követésére és haladéktalan bejelentésére és 
az ilyen események, különösen a 
kiberbiztonsági események kezelésére és 
elhárítására;

Or. en

Módosítás 692
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
értékelés alapján a vezető felvigyázó 
egyértelmű, részletes és indokolással 
ellátott egyedi felvigyázási tervet fogad el 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyikére vonatkozóan. A tervről 
minden évben értesíti a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatót.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
értékelés alapján a vezető felvigyázó 
egyértelmű, részletes és indokolással 
ellátott egyedi felvigyázási tervet fogad el 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
mindegyikére vonatkozóan. A felvigyázási 
terv közzététele előtt a vezető felvigyázó 
párbeszédet kezdeményez a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatóval, 
különösen a végső felvigyázási terv 
szempontjából lényeges információk 
cseréjének céljából, ami azt is magában 
foglalja, hogy a harmadik félnek 
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minősülő IKT-szolgáltató 
megkérdőjelezheti az egyes ajánlásokat. A 
tervről minden évben értesíti a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatót.

Or. en

Módosítás 693
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, 
Ondřej Kovařík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A felvigyázási terv előkészítésekor 
a közös felvigyázási végrehajtási testület 
konzultál az érintett illetékes 
hatóságokkal és az (EU) 2016/1148 
rendelet 8. cikkében említett egyedüli 
kapcsolattartó ponttal annak biztosítása 
érdekében, hogy ne legyenek 
ellentmondások vagy átfedések a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknak az 
(EU) 2016/1148 rendelet szerinti 
kötelességeivel.

Or. en

Módosítás 694
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdésben említett 
felvigyázási terv véglegesítése előtt a 
vezető felvigyázó konzultál az (EU) 
2016/1148 rendelet alapján joghatósággal 
rendelkező, érintett illetékes hatóságokkal 
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annak felmérése érdekében, hogy az (EU) 
2016/1148 irányelv teljesítése során eleget 
tesznek-e az e szakaszban foglalt 
felvigyázási keretrendszeren belül 
meghatározott egy vagy több 
követelménynek.

Or. en

Módosítás 695
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vezető felvigyázó hatáskörei A közös felvigyázási testület hatáskörei és 
felelősségi körei

Or. en

Módosítás 696
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e szakaszban meghatározott 
feladatok elvégzéséhez a vezető felvigyázó 
az alábbi hatáskörökkel rendelkezik:

(1) Az e szakaszban meghatározott 
feladatok elvégzéséhez a közös 
felvigyázási testület az alábbi 
hatáskörökkel rendelkezik a 
kulcsfontosságú harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók által a 
pénzügyi szervezetek számára nyújtott 
szolgáltatások tekintetében:

Or. en
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Módosítás 697
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e szakaszban meghatározott 
feladatok elvégzéséhez a vezető felvigyázó 
az alábbi hatáskörökkel rendelkezik:

(1) Az e szakaszban meghatározott 
feladatok elvégzéséhez a vezető felvigyázó 
az alábbi hatáskörökkel rendelkezik a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók által, a 
pénzügyi szervezeteknek nyújtott IKT-
szolgáltatásokat érintő IKT-kockázatok 
tekintetében:

Or. en

Módosítás 698
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ajánlásokat fogalmazhat meg a 30. 
cikk (2) bekezdésében említett területekre, 
ezen belül különösen az alábbiakra 
vonatkozóan:

d) határozatokat hozhat a 30. cikk (2) 
bekezdésében említett területekre, ezen 
belül különösen az alábbiakra 
vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 699
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a további alvállalkozási 
megállapodástól való tartózkodás, ha a 
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bevonni tervezett alvállalkozó harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató vagy 
harmadik országban letelepedett IKT-
alvállalkozó, ha ez a harmadik fél 
bizonyítottan vagy feltehetően 
kapcsolatban áll külföldi kormányokkal 
vagy külföldi hadseregekkel;

Or. en

Módosítás 700
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
hatásköröket elsősorban a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató által a pénzügyi szervezetek 
részére nyújtott kulcsfontosságú vagy 
lényeges szolgáltatások tekintetében kell 
alkalmazni, azonban – szükség esetén – a 
pénzügyi szervezetek részére nyújtott 
egyéb szolgáltatások tekintetében is 
alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 701
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
hatáskörök gyakorlása során a vezető 
felvigyázó kellő mértékben figyelembe 
veszi az (EU) 2016/1149 irányelv által 
létrehozott keretrendszert, hogy elkerülje 
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az egymást átfedő technikai és szervezeti 
intézkedéseket, amelyek ezen irányelv 
értelmében a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatókra 
vonatkozhatnak.

Or. en

Módosítás 702
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
hatásköröket gyakorlása során a közös 
felvigyázási testület egyeztet az (EU) 
2016/1149 irányelv által létrehozott, 
érintett illetékes nemzeti hatósággal az 
(EU) 2016/1148 irányelvben 
meghatározott szabályokkal való 
ellentmondások és átfedések elkerülése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 703
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vezető felvigyázó az (1) 
bekezdésben említett hatáskörök 
gyakorlását megelőzően egyeztet a 
felvigyázási fórummal.

törölve

Or. en
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Módosítás 704
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ajánlások kidolgozásakor a 
közös felvigyázási végrehajtási testület 
konzultál az összes érintett illetékes 
hatósággal és az (EU) 2016/1148 rendelet 
8. cikkében említett egyedüli 
kapcsolattartó ponttal annak biztosítása 
érdekében, hogy nincsenek 
ellentmondások vagy átfedések a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóknak az 
(EU) 2016/1148 rendelet szerinti 
kötelességeivel.

Or. en

Módosítás 705
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdés d) pontja 
alkalmazásában az ajánlások kiadása 
előtt a vezető felvigyázó tájékoztatja a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatót azon 
szándékáról, hogy ajánlásokat kíván 
kiadni, és lehetőséget biztosít a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató számára, hogy olyan 
információkat biztosítson, amelyekről az 
megalapozottan feltételezheti, hogy 
figyelembe kell venni az ajánlás 
véglegesítése és kiadása előtt.
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Or. en

Módosítás 706
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vezető felvigyázó kényszerítő 
bírság kiszabásával kényszerítheti a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatót az (1) bekezdés a), b) és 
c) pontjának betartására.

(4) A vezető felvigyázó abban az 
esetben, ha az a), b) vagy c) ponttal 
összhangban hozott megfelelő 
intézkedéseknek egyáltalán vagy részben 
nem tesznek eleget, 30 naptári napon 
belül határoz arról, hogy kiszab-e 
kényszerítő bírságot a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóra az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjának betartására való kényszerítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 707
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vezető felvigyázó kényszerítő 
bírság kiszabásával kényszerítheti a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatót az (1) bekezdés a), b) és 
c) pontjának betartására.

(4) A vezető felvigyázó abban az 
esetben, ha az (1) bekezdés a), b) vagy c) 
pontjával összhangban meghozandó 
megfelelő intézkedéseknek egyáltalán 
vagy részben nem tesznek eleget, 60 
naptári napon belül határozhat úgy, hogy 
kényszerítő bírság kiszabásával kényszeríti 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatót az (1) 
bekezdés a), b) és c) pontjának betartására.

Or. en



AM\1232471HU.docx 291/322 PE693.603v01-00

HU

Módosítás 708
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kényszerítő bírság összege a 
bírság kiszabásáról szóló határozatban 
megjelölt naptól számítandó, mértéke a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltató előző üzleti évben elért 
átlagos napi világpiaci forgalmának 1 %-a.

(6) A kényszerítő bírság összege a 
bírság kiszabásáról szóló határozatban 
megjelölt naptól számítandó, mértéke a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltató az e rendelet hatálya alá 
tartozó pénzügyi szervezetek számára 
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, 
előző üzleti évben elért átlagos napi 
világpiaci forgalmának 1%-a.

Or. en

Módosítás 709
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kényszerítő bírság közigazgatási 
jellegű és behajtható. A behajtásra annak a 
tagállamnak a hatályos polgári eljárásjogi 
szabályai vonatkoznak, amelynek területén 
az ellenőrzésre és a szolgáltatáshoz való 
hozzáférésre sor kerül. A behajtás 
szabálytalanságára vonatkozó panaszok 
tekintetében az érintett tagállam bíróságai 
rendelkeznek joghatósággal. A kényszerítő 
bírság összege az Európai Unió általános 
költségvetését illeti.

(7) A kényszerítő bírság közigazgatási 
jellegű és behajtható. A behajtásra annak a 
tagállamnak a hatályos polgári eljárásjogi 
szabályai vonatkoznak, amelynek területén 
az ellenőrzésre és a szolgáltatáshoz való 
hozzáférésre sor kerül. A behajtás 
szabálytalanságára vonatkozó panaszok 
tekintetében az érintett tagállam bíróságai 
rendelkeznek joghatósággal. A kényszerítő 
bírság összege az Európai Unió általános 
költségvetését illeti. Az ilyen kényszerítő 
bírság csak végső eszközként szabható ki 
abban az esetben, ha a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltató az egyéb 
észszerű intézkedések ellenére sem tesz 
eleget a követelményeknek.
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Or. en

Módosítás 710
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EFH-k nyilvánosságra hoznak 
minden kiszabott kényszerítő bírságot, 
kivéve, ha az ilyen nyilvánosságra hozatal 
súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi 
piacokat, vagy aránytalan károkat okozna 
az érintett feleknek.

(8) A közös felvigyázási testület 
nyilvánosságra hoz minden kiszabott 
kényszerítő bírságot, kivéve, ha az ilyen 
nyilvánosságra hozatal súlyosan 
veszélyeztetné a pénzügyi piacokat.

Or. en

Módosítás 711
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vezető felvigyázó egyszerű kérés 
vagy határozat útján előírhatja a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók számára, hogy adják át a 
részére az e rendelet szerinti feladatainak 
elvégzéséhez szükséges információkat, 
ideértve a releváns üzleti vagy működési 
dokumentumokat, a szerződéseket, a 
szabályzatok dokumentációját, az IKT-
biztonsági ellenőrzésekről készült 
jelentéseket. az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekről készült 
jelentéseket, valamint az olyan felekkel 
kapcsolatos információkat, amelyekhez az 
adott harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató működési 
funkciót vagy tevékenységet szervezett ki.

(1) A vezető felvigyázó egyszerű kérés 
vagy határozat útján előírhatja a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók számára, hogy adják át a 
részére az e rendelet szerinti feladatainak 
elvégzéséhez szükséges, a pénzügyi 
szervezetek számára nyújtott IKT-
szolgáltatásokra vonatkozó információkat, 
ideértve a releváns üzleti vagy működési 
dokumentumokat, a szerződéseket, a 
szabályzatok dokumentációját, az IKT-
biztonsági ellenőrzésekről készült 
jelentéseket. az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekről készült 
jelentéseket, valamint az olyan felekkel 
kapcsolatos információkat, amelyekhez az 
adott harmadik félnek minősülő 
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kulcsfontosságú IKT-szolgáltató működési 
funkciót vagy tevékenységet szervezett ki. 
A vezető felvigyázó nem jogosult 
tájékoztatást kérni a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
azon ügyfeleiről, amelyek nem tartoznak e 
rendelet hatálya alá, illetve amelyek a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatót nem kulcsfontosságú vagy 
lényeges funkciók ellátásához veszik 
igénybe.

Or. en

Módosítás 712
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vezető felvigyázó egyszerű kérés 
vagy határozat útján előírhatja a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók számára, hogy adják át a 
részére az e rendelet szerinti feladatainak 
elvégzéséhez szükséges információkat, 
ideértve a releváns üzleti vagy működési 
dokumentumokat, a szerződéseket, a 
szabályzatok dokumentációját, az IKT-
biztonsági ellenőrzésekről készült 
jelentéseket. az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekről készült 
jelentéseket, valamint az olyan felekkel 
kapcsolatos információkat, amelyekhez az 
adott harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató működési 
funkciót vagy tevékenységet szervezett ki.

(1) A vezető felvigyázó egyszerű kérés 
vagy határozat útján előírhatja a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók számára, hogy adják át a 
részére az e rendelet szerinti feladatainak 
elvégzéséhez szükséges információkat, 
ideértve a releváns üzleti vagy működési 
dokumentumokat, a szerződéseket, a 
szabályzatok dokumentációját, az IKT-
biztonsági ellenőrzésekről készült 
jelentéseket. az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekről készült 
jelentéseket, valamint az olyan felekkel 
kapcsolatos információkat, amelyekhez az 
adott harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató működési 
funkciót vagy tevékenységet szervezett ki. 
A harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltatók az ilyen információkat csak 
az e rendelet hatálya alá tartozó olyan 
pénzügyi szervezetek tekintetében 
kötelesek kiadni, amelyek kulcsfontosságú 
vagy lényeges funkciókhoz veszik igénybe 
a szolgáltatásokat, és értesíteniük kell az 
érintett pénzügyi szervezetet a rá 
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vonatkozó konkrét kérelmekről.

Or. en

Módosítás 713
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vezető felvigyázó egyszerű kérés 
vagy határozat útján előírhatja a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók számára, hogy adják át a 
részére az e rendelet szerinti feladatainak 
elvégzéséhez szükséges információkat, 
ideértve a releváns üzleti vagy működési 
dokumentumokat, a szerződéseket, a 
szabályzatok dokumentációját, az IKT-
biztonsági ellenőrzésekről készült 
jelentéseket. az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekről készült 
jelentéseket, valamint az olyan felekkel 
kapcsolatos információkat, amelyekhez az 
adott harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató működési 
funkciót vagy tevékenységet szervezett ki.

(1) A vezető felvigyázó egyszerű kérés 
vagy határozat útján előírhatja a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók számára, hogy adják át a 
részére az e rendelet szerinti feladatainak 
elvégzéséhez szükséges információkat, 
ideértve a releváns üzleti vagy működési 
dokumentumokat, a szerződéseket, a 
szabályzatok dokumentációját, az IKT-
biztonsági ellenőrzésekről készült 
jelentéseket. az IKT-vonatkozású 
biztonsági eseményekről készült 
jelentéseket, valamint az olyan felekkel 
kapcsolatos információkat, amelyekhez az 
adott harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató működési 
funkciót vagy tevékenységet szervezett ki. 
A pénzügyi szervezetek és a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató közötti, a vezető felvigyázó 
információkhoz való hozzáférését 
korlátozó szerződéses rendelkezéseket 
semmisnek kell nyilvánítani.

Or. en

Módosítás 714
Bogdan Rzońca

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

d) meghatározza az információnyújtás 
határidejét;

d) meghatározza az információnyújtás 
észszerű határidejét;

Or. en

Módosítás 715
Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) felhívja a figyelmet a 31. cikk (4) 
bekezdésében arra az esetre előírt 
kényszerítő bírságra, ha a nyújtott 
információ hiányos;

e) felhívja a figyelmet a 31. cikk (4) 
bekezdésében arra az esetre előírt 
kényszerítő bírságra, ha a nyújtott 
információ hiányos, vagy ha ezen 
információkat a d) pontban meghatározott 
határidőn belül nem küldik meg;

Or. en

Módosítás 716
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vezető felvigyázó a határozat 
példányának haladéktalan megküldésével 
tájékoztatja a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe vevő pénzügyi 
szervezetek illetékes hatóságait.

(5) A vezető felvigyázó a határozat 
példányának haladéktalan megküldésével 
tájékoztatja a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
szolgáltatásait igénybe vevő pénzügyi 
szervezetek illetékes hatóságait. E 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató értesíti 
ügyfeleit a vezető felvigyázó ajánlásairól.

Or. en



PE693.603v01-00 296/322 AM\1232471HU.docx

HU

Módosítás 717
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ilyen nyilvántartásokból, 
adatokból, eljárásokból és egyéb 
anyagokból hiteles másolatok vagy 
kivonatok készítése vagy bekérése;

b) az ilyen nyilvántartásokból, 
adatokból, eljárásokból és egyéb 
anyagokból hiteles másolatok vagy 
kivonatok biztonságos módon történő 
elérése;

Or. en

Módosítás 718
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ilyen nyilvántartásokból, 
adatokból, eljárásokból és egyéb 
anyagokból hiteles másolatok vagy 
kivonatok készítése vagy bekérése;

b) az ilyen nyilvántartásokból, 
adatokból, eljárásokból és egyéb 
anyagokból hiteles másolatok vagy 
kivonatok készítése vagy bekérése, vagy 
helyszíni ellenőrzése, amennyiben 
kulcsfontosságúnak minősülnek a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató tevékenysége szempontjából;

Or. en

Módosítás 719
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások kikérése.

törölve
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Or. en

Módosítás 720
Alfred Sant, Carmen Avram

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások kikérése.

e) a telefon- és adatforgalmi 
nyilvántartások kikérése az arányosság 
elvével összhangban.

Or. en

Módosítás 721
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti feladatainak 
elvégzése érdekében a vezető felvigyázó a 
35. cikk (1) bekezdésében említett 
vizsgálócsoportok támogatásával helyszíni 
ellenőrzés céljából beléphet a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató bármely 
helyiségébe, területére és ingatlanára, 
beleértve a szolgáltató székhelyét, 
tevékenységének központi helyét, 
telephelyét is, emellett külső ellenőrzést 
végezhet.

(1) Az e rendelet szerinti feladatainak 
elvégzése érdekében a vezető felvigyázó a 
35. cikk (1) bekezdésében említett 
vizsgálócsoportok támogatásával helyszíni 
ellenőrzés céljából beléphet a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltató bármely – 
a folyamatban lévő vizsgálat és a szóban 
forgó pénzügyi szervezet szempontjából 
releváns – helyiségébe, területére és 
ingatlanára, beleértve a szolgáltató 
székhelyét, tevékenységének központi 
helyét, telephelyét is, emellett külső 
ellenőrzést végezhet.

Or. en

Módosítás 722
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vezető felvigyázó által helyszíni 
ellenőrzés lefolytatására felhatalmazott 
tisztviselők és más személyek beléphetnek 
a szolgáltató helyiségébe, területére és 
ingatlanára, és hatáskörükben eljárva az 
ellenőrzés időtartamára, az ahhoz 
szükséges mértékben zár alá vehetnek 
helyiségeket és nyilvántartásokat.

(2) A vezető felvigyázó által helyszíni 
ellenőrzés lefolytatására felhatalmazott 
tisztviselők és más személyek beléphetnek 
a szolgáltató helyiségébe, területére és 
ingatlanára, és hatáskörükben eljárva az 
ellenőrzés időtartamára, az ahhoz 
szükséges mértékben zár alá vehetnek – 
amennyiben ez nem szakítja meg a 
harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató más ügyfeleinek tevékenységét 
– helyiségeket és nyilvántartásokat.

Or. en

Módosítás 723
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vezető felvigyázó által helyszíni 
ellenőrzés lefolytatására felhatalmazott 
tisztviselők és más személyek beléphetnek 
a szolgáltató helyiségébe, területére és 
ingatlanára, és hatáskörükben eljárva az 
ellenőrzés időtartamára, az ahhoz 
szükséges mértékben zár alá vehetnek 
helyiségeket és nyilvántartásokat.

(2) A vezető felvigyázó által helyszíni 
ellenőrzés lefolytatására felhatalmazott 
tisztviselők és más személyek beléphetnek 
a szolgáltató helyiségébe, területére és 
ingatlanára, és hatáskörükben eljárva az 
ellenőrzés időtartamára, az ahhoz 
szükséges mértékben zár alá vehetnek 
helyiségeket és nyilvántartásokat oly 
módon, amely nem veszélyezteti a 
szolgáltató és az ügyfelei biztonságát.

Or. en

Módosítás 724
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ellenőrzés kiterjed a pénzügyi 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatások 
teljesítéséhez felhasznált vagy ahhoz 
hozzájáruló releváns IKT-rendszerek, -
hálózatok, -eszközök, valamint 
információk és adatok teljes körére.

(4) Az ellenőrzés kiterjed a pénzügyi 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatások 
teljesítéséhez felhasznált vagy ahhoz 
hozzájáruló, a vezető felvigyázó által 
megfelelőnek és technológiai szempontból 
relevánsnak ítélt IKT-rendszerek, -
hálózatok, -eszközök, valamint 
információk és adatok teljes körére.

Or. en

Módosítás 725
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tervezett helyszíni ellenőrzést 
megelőzően a vezető felvigyázó 
megfelelően értesíti a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatót, kivéve akkor, ha az értesítés 
veszélyhelyzet vagy válsághelyzet miatt 
nem lehetséges, vagy ha meghiúsítaná az 
eredményes vizsgálatot vagy ellenőrzést.

(5) A tervezett helyszíni ellenőrzést 
megelőzően a vezető felvigyázó 
megfelelően értesíti a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatót, kivéve akkor, ha az értesítés 
veszélyhelyzet vagy válsághelyzet miatt 
nem lehetséges, vagy ha meghiúsítaná az 
eredményes vizsgálatot vagy ellenőrzést. 
Helyszíni vizsgálat alkalmával a vezető 
felvigyázó és a harmadik félnek minősülő 
IKT-szolgáltató egyaránt elkerüli és 
enyhíti a harmadik félnek minősülő IKT-
szolgáltató e rendelet hatálya alá tartozó 
pénzügyi szervezetektől eltérő ügyfeleinek 
nyújtott szolgáltatások zavarait.

Or. en

Módosítás 726
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vezető felvigyázó által a 31. cikk 
(1) bekezdésének d) pontja alapján kiadott 
ajánlások kézhezvételét követő 30 naptári 
napon belül a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató értesíti a 
vezető felvigyázót arról, hogy végre 
kívánja-e hajtani az ajánlásokat. A vezető 
felvigyázó a kapott tájékoztatást 
haladéktalanul továbbítja az illetékes 
hatóságoknak.

(1) A közös felvigyázási testület által a 
31. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján 
kiadott határozatok kézhezvételét követő 
30 naptári napon belül a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
értesítést küld arról, hogy eleget tett-e a 
határozatoknak. A közös felvigyázási 
testület a kapott tájékoztatást 
haladéktalanul továbbítja az érintett 
pénzügyi szervezetek illetékes 
hatóságainak.

Or. en

Módosítás 727
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vezető felvigyázó által a 31. cikk 
(1) bekezdésének d) pontja alapján kiadott 
ajánlások kézhezvételét követő 30 naptári 
napon belül a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató értesíti a 
vezető felvigyázót arról, hogy végre 
kívánja-e hajtani az ajánlásokat. A vezető 
felvigyázó a kapott tájékoztatást 
haladéktalanul továbbítja az illetékes 
hatóságoknak.

(1) A közös felvigyázási végrehajtó 
testület által a 31. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja alapján kiadott ajánlások 
kézhezvételét követő 30 naptári napon 
belül a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató értesíti a 
közös felvigyázási végrehajtó testületet 
arról, hogy végre kívánja-e hajtani az 
ajánlásokat. A közös felvigyázási 
végrehajtó testület a kapott tájékoztatást 
haladéktalanul továbbítja az illetékes 
hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet 143. módosításának helyébe lép.
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Módosítás 728
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vezető felvigyázó által a 31. cikk 
(1) bekezdésének d) pontja alapján kiadott 
ajánlások kézhezvételét követő 30 naptári 
napon belül a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató értesíti a 
vezető felvigyázót arról, hogy végre 
kívánja-e hajtani az ajánlásokat. A vezető 
felvigyázó a kapott tájékoztatást 
haladéktalanul továbbítja az illetékes 
hatóságoknak.

(1) A vezető felvigyázó által a 31. cikk 
(1) bekezdésének d) pontja alapján kiadott 
ajánlások – amelyek másolatát egyidejűleg 
az utóbbi által kiszolgált pénzügyi 
szervezetek számára is el kell juttatni – 
kézhezvételét követő 30 naptári napon 
belül a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató értesíti a 
vezető felvigyázót arról, hogy végre 
kívánja-e hajtani a kulcsfontosságú 
ajánlásokat. A nem kulcsfontosságú 
ajánlások esetében az időtartam legfeljebb 
45 nappal meghosszabbítható. A vezető 
felvigyázó a kapott tájékoztatást 
haladéktalanul továbbítja az illetékes 
hatóságoknak.

Or. en

Módosítás 729
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok nyomon 
követik, hogy a pénzügyi szervezetek 
figyelembe veszik-e a vezető felvigyázó 
által a 31. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjával összhangban megfogalmazott, a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatók számára tett 
ajánlásokban azonosított kockázatokat.

(2) Az illetékes hatóságok nyomon 
követik, hogy a pénzügyi szervezetek 
figyelembe veszik-e a közös felvigyázási 
testület által a 31. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjával összhangban megfogalmazott, a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatóknak címzett 
határozatokban azonosított kockázatokat. 
A közös felvigyázási testület nyomon 
követi, hogy a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók 
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kezelték-e az e határozatokban azonosított 
kockázatokat.

Or. en

Módosítás 730
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban előírhatják a pénzügyi 
szervezetek számára a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatás igénybevételének 
vagy bevezetésének átmeneti – részleges 
vagy teljes – felfüggesztését a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató részére megfogalmazott 
ajánlásokban azonosított kockázatok 
kezeléséig. Az illetékes hatóságok szükség 
esetén előírhatják a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését.

(3) Az EFH-k a közös felvigyázási 
végrehajtó testület ajánlásai alapján és az 
érintett pénzügyi szervezetek illetékes 
hatóságaival való konzultációt követően 
határozhatnak a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató részére 
megfogalmazott ajánlásokban azonosított 
kockázatoknak kitett, pénzügyi 
szervezetnek minősülő ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatás igénybevételének vagy 
bevezetésének e kockázatok kezeléséig 
történő átmeneti – részleges vagy teljes – 
felfüggesztéséről. Az illetékes hatóságok 
szükség esetén előírhatják a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató számára az azonosított 
kockázatoknak kitett, pénzügyi 
szervezetnek minősülő ügyfelekkel kötött 
vonatkozó szerződéses megállapodások 
részleges vagy teljes megszüntetését.

Or. en

Indokolás

A 145. módosítás helyébe lép és egyértelművé teszi, hogy a felfüggesztésre vonatkozó 
határozatokat az EFH ilyen határozatokért jelenleg felelős felügyeleti tanácsa hozza.

Módosítás 731
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban előírhatják a pénzügyi 
szervezetek számára a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatás igénybevételének 
vagy bevezetésének átmeneti – részleges 
vagy teljes – felfüggesztését a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató részére megfogalmazott 
ajánlásokban azonosított kockázatok 
kezeléséig. Az illetékes hatóságok szükség 
esetén előírhatják a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését.

(3) A közös felvigyázási végrehajtó 
testület a 44. cikkel összhangban, az 
érintett pénzügyi szervezetek tekintetében 
illetékes hatóságokkal való konzultációt 
követően előírhatja a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
számára az érintett pénzügyi szervezetek 
részére nyújtott szolgáltatás 
igénybevételének vagy bevezetésének 
átmeneti – részleges vagy teljes – 
felfüggesztését a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatónak 
címzett határozatokban azonosított 
kockázatok kezeléséig. Az illetékes 
hatóságok szükség esetén előírhatják a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltató számára a pénzügyi 
szervezetekkel kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését.

Or. en

Módosítás 732
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban előírhatják a pénzügyi 
szervezetek számára a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatás igénybevételének 
vagy bevezetésének átmeneti – részleges 
vagy teljes – felfüggesztését a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató részére megfogalmazott 
ajánlásokban azonosított kockázatok 
kezeléséig. Az illetékes hatóságok szükség 

(3) Miután minden egyéb lehetőséget 
kimerítettek és a felvigyázási eljárás 
eredményeként figyelmeztetést adtak ki a 
pénzügyi szervezetek számára, az illetékes 
hatóságok a felvigyázási fórum 
jóváhagyásával a 44. cikkel összhangban 
előírhatják a pénzügyi szervezetek számára 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatás igénybevételének vagy 
bevezetésének átmeneti – részleges vagy 
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esetén előírhatják a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését.

teljes – felfüggesztését a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
részére megfogalmazott ajánlásokban 
azonosított kockázatok kezeléséig. Az 
illetékes hatóságok szükség esetén 
előírhatják a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltatóval kötött 
vonatkozó szerződéses megállapodások 
részleges vagy teljes megszüntetését. Az 
illetékes hatóságok a lehető leghamarabb 
értesítik az érintett pénzügyi szervezeteket, 
és elegendő időt – legalább 30 
munkanapot – biztosítanak számukra a 
releváns IKT-szolgáltatások 
kiszervezésének egyedi alapon történő 
kiigazítására.

Or. en

Módosítás 733
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban előírhatják a pénzügyi 
szervezetek számára a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatás igénybevételének 
vagy bevezetésének átmeneti – részleges 
vagy teljes – felfüggesztését a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató részére megfogalmazott 
ajánlásokban azonosított kockázatok 
kezeléséig. Az illetékes hatóságok szükség 
esetén előírhatják a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését.

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban végső megoldásként és a 
felvigyázási fórummal folytatott 
konzultációt követően előírhatják a 
pénzügyi szervezetek számára a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató által nyújtott szolgáltatás 
igénybevételének vagy bevezetésének 
átmeneti – részleges vagy teljes – 
felfüggesztését a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató részére 
megfogalmazott ajánlásokban azonosított 
kockázatok kezeléséig. Az illetékes 
hatóságok szükség esetén és végső 
megoldásként előírhatják a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését.
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Az illetékes hatóságok elegendő időt 
biztosítanak a pénzügyi szervezetek 
számára a kiszervezések és a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatókkal kötött szerződéses 
megállapodások kiigazítására.

Or. en

Módosítás 734
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban előírhatják a pénzügyi 
szervezetek számára a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatás igénybevételének 
vagy bevezetésének átmeneti – részleges 
vagy teljes – felfüggesztését a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató részére megfogalmazott 
ajánlásokban azonosított kockázatok 
kezeléséig. Az illetékes hatóságok szükség 
esetén előírhatják a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését.

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban végső megoldásként 
előírhatják a pénzügyi szervezetek számára 
a harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatás igénybevételének vagy 
bevezetésének átmeneti – részleges vagy 
teljes – felfüggesztését a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
részére megfogalmazott ajánlásokban 
azonosított kockázatok kezeléséig. Az 
illetékes hatóságok a kockázatok és a 
kockázatcsökkentő intézkedések 
mérlegelését követően, valamint a 
pénzügyi szervezet által bevezetett 
meghatározott kilépési stratégiákat 
követve szükség esetén előírhatják a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését. A felmondásra 
irányuló kérelmet követően az illetékes 
hatóságok elegendő időt biztosítanak a 
pénzügyi szervezetek számára a harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatókkal 
kötött szerződéses megállapodások oly 
módon történő kiigazítására, hogy ne 
veszélyeztessék a digitális működési 
rezilienciát.
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Or. en

Módosítás 735
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban előírhatják a pénzügyi 
szervezetek számára a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatás igénybevételének 
vagy bevezetésének átmeneti – részleges 
vagy teljes – felfüggesztését a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató részére megfogalmazott 
ajánlásokban azonosított kockázatok 
kezeléséig. Az illetékes hatóságok szükség 
esetén előírhatják a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését.

(3) Az illetékes hatóságok a 44. cikkel 
összhangban előírhatják a pénzügyi 
szervezetek számára a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatás igénybevételének 
vagy bevezetésének átmeneti – részleges 
vagy teljes – felfüggesztését a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató részére megfogalmazott 
ajánlásokban azonosított kockázatok 
kezeléséig. Az illetékes hatóságok szükség 
esetén előírhatják a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött vonatkozó 
szerződéses megállapodások részleges 
vagy teljes megszüntetését. Az illetékes 
hatóságok a szóban forgó szolgáltatás 
leállításával járó kockázatok és a leállítás 
megvalósíthatóságának 
figyelembevételével csak végső 
megoldásként kérik a pénzügyi 
szervezetektől a fenti intézkedések 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 736
Markus Ferber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az illetékes hatóságok 
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határozhatnak úgy, hogy előírják a 
pénzügyi szervezetek számára a (3) 
bekezdés szerinti, harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóval kötött releváns szerződéses 
megállapodások részleges vagy teljes 
megszüntetését, az illetékes hatóság 
legalább 60 nappal a határozathozatal 
előtt értesíti a pénzügyi szervezetet.

Or. en

Módosítás 737
Billy Kelleher, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, 
Dragoș Pîslaru

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett 
határozatok meghozatala során az 
illetékes hatóságok figyelembe veszik a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltató által nem kezelt kockázat 
jellegét és nagyságát, továbbá a meg nem 
felelés alábbi kritériumok szerinti 
jelentőségét:

(4) Az említett ajánlások megtétele 
során a közös felvigyázási végrehajtó 
testület figyelembe veszi a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
által nem kezelt kockázat jellegét és 
nagyságát, továbbá a meg nem felelés 
alábbi kritériumok szerinti jelentőségét:

Or. en

Indokolás

A 146. módosítás helyébe lép.

Módosítás 738
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) A (3) bekezdésben említett 
határozatok meghozatala során az illetékes 
hatóságok figyelembe veszik a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltató által nem kezelt kockázat 
jellegét és nagyságát, továbbá a meg nem 
felelés alábbi kritériumok szerinti 
jelentőségét:

(4) A (3) bekezdésben említett 
határozatok meghozatala során a közös 
felvigyázási testület figyelembe veszik a 
harmadik félnek minősülő kulcsfontosságú 
IKT-szolgáltató által nem kezelt kockázat 
jellegét és nagyságát, továbbá a meg nem 
felelés alábbi kritériumok szerinti 
jelentőségét:

Or. en

Módosítás 739
Alfred Sant, Jonás Fernández, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a felfüggesztés vagy a 
megszüntetés során fennáll-e annak a 
kockázata, hogy a harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
ügyfelének üzleti tevékenysége 
megszakad.

Or. en

Módosítás 740
Isabel Benjumea Benjumea, Frances Fitzgerald

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a felfüggesztés vagy a 
megszüntetés jelent-e kockázatot a 
harmadik félnek minősülő 
kulcsfontosságú IKT-szolgáltató 
ügyfelének üzleti tevékenységeire.

Or. en
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Módosítás 741
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi szervezetek 
kiberfenyegetésekkel kapcsolatban többek 
között az illetéktelen hozzáférésre utaló 
körülményekre, taktikákra, módszerekre, 
eljárásokra, kiberfenyegetettségi 
riasztásokra és konfigurációs eszközökre is 
kiterjedő adatokat és információkat 
adhatnak át egymásnak, amennyiben az 
adatok és információk átadása:

(1) A pénzügyi szervezetek – ha 
lehetséges és ezt megfelelőnek ítélik – a 
kiberfenyegetésekkel kapcsolatban többek 
között az illetéktelen hozzáférésre utaló 
körülményekre, taktikákra, módszerekre, 
eljárásokra, kiberfenyegetettségi 
riasztásokra és konfigurációs eszközökre is 
kiterjedő adatokat és információkat adnak 
át egymásnak és a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatóknak, 
amennyiben az adatok és információk 
átadása:

Or. en

Módosítás 742
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) arra irányul, hogy a pénzügyi 
szervezetek javíthassák digitális működési 
rezilienciájukat különösen a 
kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelésével, a 
kiberfenyegetések terjedési képességének 
korlátozásával vagy megakadályozásával, a 
pénzügyi szervezeteknél meglévő védelmi 
képességek, fenyegetésészlelési 
módszerek, mérséklési stratégiák, valamint 
elhárítási és helyreállítási megoldások 
körének bővítéséhez nyújtott 
támogatással;

a) arra irányul, hogy a pénzügyi 
szervezetek és a harmadik félnek 
minősülő IKT-szolgáltatók javíthassák 
digitális működési rezilienciájukat 
különösen a kiberfenyegetésekkel 
kapcsolatos tudatosság növelésével, a 
kiberfenyegetések terjedési képességének 
korlátozásával vagy megakadályozásával, a 
védelmi képességek, fenyegetésészlelési 
módszerek, mérséklési stratégiák, valamint 
elhárítási és helyreállítási megoldások 
támogatásával;

Or. en
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Módosítás 743
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megbízható közösségeken vagy 
pénzügyi szervezeteken belül történik;

b) megbízható közösségeken vagy 
pénzügyi szervezeteken és harmadik 
félnek minősülő IKT-szolgáltatókon belül 
történik;

Or. en

Módosítás 744
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának 
alkalmazásában az információmegosztási 
megállapodások meghatározzák a részvétel 
feltételeit, valamint adott esetben 
részletesen rögzítik a közigazgatási szervek 
szerepvállalásának körülményeit és azt, 
hogy e szervek milyen minőségben 
kapcsolódhatnak az információmegosztási 
megállapodásokhoz, valamint a műveleti 
elemeket, ideértve az e célból kialakított 
informatikai platformok alkalmazását.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
adatbázist kell létrehozni az információk 
uniós szintű tárolásához. Az (1) bekezdés 
c) pontjának alkalmazásában az 
információmegosztási megállapodások 
meghatározzák a részvétel feltételeit, 
valamint adott esetben részletesen rögzítik 
a közigazgatási szervek szerepvállalásának 
körülményeit és azt, hogy e szervek milyen 
minőségben kapcsolódhatnak az 
információmegosztási megállapodásokhoz, 
valamint a műveleti elemeket, ideértve az e 
célból kialakított informatikai platformok 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 745
Bogdan Rzońca
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi szervezetek értesítik az 
illetékes hatóságokat az (1) bekezdésben 
említett információmegosztási 
megállapodásban való részvételükről 
tagságuk érvényesítésekor, illetve adott 
esetben tagságuk megszűnéséről annak 
hatálybalépésekor.

törölve

Or. en

Módosítás 746
Alfred Sant, Carmen Avram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A személyes adatok e cikk 
alkalmazásában történő kezelése 
összhangban van az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) 
pontjával.

Or. en

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendeletre való hivatkozás a kiberbiztonsággal kapcsolatos 
információk megosztása céljából.

Módosítás 747
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) jogszabály szerint engedélyezett 
könyvvizsgálók és könyvvizsgáló 

törölve
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társaságok esetében a 2006/43/EK 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével és 
32. cikkével összhangban kijelölt illetékes 
hatóság;

Or. en

Módosítás 748
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködés elősegítése, 
valamint az e rendelet alapján kijelölt 
illetékes hatóságok és az (EU) 2016/1148 
irányelv 11. cikkével létrehozott 
együttműködési csoport közötti felügyeleti 
kapcsolattartás lehetővé tétele érdekében 
az EFH-k és az illetékes hatóságok 
kezdeményezhetik részvételüket az 
együttműködési csoport munkájában.

(1) Az együttműködés elősegítése, 
valamint az e rendelet alapján kijelölt 
illetékes hatóságok és az (EU) 2016/1148 
irányelv 11. cikkével létrehozott 
együttműködési csoport közötti felügyeleti 
kapcsolattartás lehetővé tétele érdekében 
az EFH-k és az illetékes hatóságok 
felkérést kapnak az együttműködési 
csoport munkájában való részvételre, 
amennyiben a munka felügyeleti, illetve 
felvigyázási tevékenységeket érint az (EU) 
2016/1148 irányelv II. mellékletének 7. 
pontjában felsorolt olyan szervezetekkel 
kapcsolatban, amelyeket e rendelet 28. 
cikke szerint ugyancsak harmadik félnek 
minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatóként jelöltek ki.

Or. en

Módosítás 749
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködés elősegítése, (1) Az együttműködés elősegítése, 
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valamint az e rendelet alapján kijelölt 
illetékes hatóságok és az (EU) 2016/1148 
irányelv 11. cikkével létrehozott 
együttműködési csoport közötti felügyeleti 
kapcsolattartás lehetővé tétele érdekében 
az EFH-k és az illetékes hatóságok 
kezdeményezhetik részvételüket az 
együttműködési csoport munkájában.

valamint az e rendelet alapján kijelölt 
illetékes hatóságok és az (EU) 2016/1148 
irányelv 11. cikkével létrehozott 
együttműködési csoport közötti felügyeleti 
kapcsolattartás lehetővé tétele érdekében 
az EFH-k és az illetékes hatóságok részt 
vesznek az együttműködési csoport 
munkájában az (EU) 2016/1148 irányelv 
11. cikkében meghatározottak szerint, 
amennyiben a munka az e rendelet 1. 
cikkében meghatározott tárgyhoz 
kapcsolódó valamely szempontot érinti.

Or. en

Módosítás 750
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közös felvigyázási végrehajtó 
testület az e rendelet 31. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjával, valamint 33. és 
34. cikkével összhangban végzett általános 
vizsgálatokat és ellenőrzéseket 
megelőzően tájékoztatja az (EU) 
2016/1148 rendelet szerint kijelölt érintett 
illetékes hatóságokat, illetve 
együttműködik velük.

Or. en

Módosítás 751
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Az illetékes hatóságok, az EBH, az 
ESMA és az EIOPA, valamint az EKB 
szorosan együttműködnek és információkat 
cserélnek egymással a 42–48. cikk szerinti 
feladataik ellátása céljából. Felügyeleti 
tevékenységüket szorosan összehangolva 
kell végezniük annak érdekében, hogy 
feltárják és orvosolják e rendelet 
megsértésének eseteit, kidolgozzák és 
terjesszék a bevált módszereket, 
megkönnyítsék az együttműködést, 
előmozdítsák az egységes értelmezést, 
továbbá vitás esetekben joghatóságokon 
átívelő értékelést készítsenek.

(2) Az illetékes hatóságok, az EBH, az 
ESMA és az EIOPA, a nemzeti szanálási 
hatóságok, az ESZT, valamint az EKB 
szorosan együttműködnek és információkat 
cserélnek egymással a 42–48. cikk szerinti 
feladataik ellátása céljából. Felügyeleti 
tevékenységüket szorosan összehangolva 
kell végezniük annak érdekében, hogy 
feltárják és orvosolják e rendelet 
megsértésének eseteit, kidolgozzák és 
terjesszék a bevált módszereket, 
megkönnyítsék az együttműködést, 
előmozdítsák az egységes értelmezést, 
továbbá vitás esetekben joghatóságokon 
átívelő értékelést készítsenek.

Or. en

Módosítás 752
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. cikk
A pénzügyi ágazat kiberbiztonságával 

foglalkozó platform
(1) A Bizottság létrehoz vagy kijelöl az 
IKT-kockázatok kezelésével, 
bejelentésével és tesztelésével, valamint a 
harmadik féltől eredő IKT-kockázat 
megbízható nyomon követésére vonatkozó 
alapkövetelményekkel kapcsolatos 
előírásokkal foglalkozó tanácsadó 
testületet (a továbbiakban: a pénzügyi 
ágazat kiberbiztonságával foglalkozó 
platform).
(2) A pénzügyi ágazat kiberbiztonságával 
foglalkozó platform kiegyensúlyozott 
módon a következő csoportokból áll:
a) a következő szervezetek képviselői:
i) Európai Bizottság;



AM\1232471HU.docx 315/322 PE693.603v01-00

HU

ii. EFH-k; ENISA és
iii. illetékes hatóságok;
b) a magánszektorbeli érdekelt feleket – 
beleértve az érintett iparágakat képviselő 
pénzügyi és nem pénzügyi piaci 
szereplőket és üzleti szektorokat – 
képviselő szakértők, valamint beszámolási 
és jelentéstételi szakértelemmel rendelkező 
személyek;
c) személyes minőségben kinevezett 
szakértők, akik az e rendelet által érintett 
területeken bizonyított tudással és 
tapasztalatokkal rendelkeznek;
(3) A pénzügyi ágazat kiberbiztonságával 
foglalkozó platform:
a) tanáccsal látja el az EFH-kat a 14., 16., 
18., 23., 25., 27., 35. és 36. cikkben 
említett szabályozástechnikai 
standardtervezetek kidolgozásával, 
valamint e standardok esetlegesen 
szükséges frissítésével kapcsolatban;
b) elemzi az említett szabályozástechnikai 
standardok hatását az alkalmazásuk 
esetleges költségei és előnyei 
szempontjából;
c) segítséget nyújt a Bizottság számára az 
érdekelt felektől érkezett, az említett 
szabályozástechnikai standardok 
fejlesztésére vagy felülvizsgálatára 
irányuló kérelmek elemzésében;
d) nyomon követi az említett 
szabályozástechnikai standardok által 
érintett területeken megfigyelhető 
fejleményekkel kapcsolatos uniós és 
tagállami szintű tendenciáikat, és ezekről 
rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak;
e) tanácsot ad a Bizottságnak e rendelet 
esetleges módosításának szükségességével 
kapcsolatban.
(4) A pénzügyi ágazat kiberbiztonságával 
foglalkozó platform elnöke a Bizottság 
képviselője, és a bizottsági szakértői 
csoportok létrehozására és működésére 
vonatkozó horizontális szabályokkal 
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összhangban alakul meg. Ezzel 
összefüggésben a Bizottság eseti alapon 
speciális szakértelemmel rendelkező 
szakértőket hívhat meg.
(5) A pénzügyi ágazat kiberbiztonságával 
foglalkozó platform feladatait az 
átláthatóság elvének megfelelően látja el. 
A Bizottság a weboldalán közzéteszi a 
pénzügyi ágazat kiberbiztonságával 
foglalkozó platform üléseinek 
jegyzőkönyveit és az egyéb vonatkozó 
dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 753
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok 
rendelkeznek minden olyan felügyeleti, 
vizsgálati és szankcionálási hatáskörrel, 
amely az e rendelet szerinti feladataik 
ellátásához szükséges.

(1) A közös felvigyázási testület és az 
illetékes hatóságok rendelkeznek minden 
olyan felügyeleti, vizsgálati és 
szankcionálási hatáskörrel, amely az e 
rendelet szerinti feladataik ellátásához 
szükséges.

Or. en

Módosítás 754
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) automatikusan kártérítést nyújt a 
szolgáltatásaikat használók és az ügyfelek 
részére, amennyiben a működési zavar 48 
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óránál hosszabb ideig akadályozta a 
pénzügyi szolgáltatások igénybevételét;

Or. en

Módosítás 755
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
közzétételnek ki kell kiterjednie a jogsértés 
típusára és jellegére vonatkozó 
információkra, valamint a felelős 
személyek személyazonosságára és a 
kiszabott szankciókra.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
közzétételnek ki kell kiterjednie a jogsértés 
típusára és jellegére vonatkozó 
információkra, valamint kivételes esetben a 
felelős személyek személyazonosságára és 
a kiszabott szankciókra, figyelembe véve, 
hogy kerülni kell a pénzügyi piacok 
stabilitásának vagy egy folyamatban lévő 
nyomozás lefolytatásának veszélyeztetését. 
Elhalaszthatja a közzétételt addig, amíg a 
közzététel ellen szóló indokok meg nem 
szűnnek.

Or. en

Módosítás 756
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az illetékes hatóság eseti 
értékelés alapján úgy ítéli meg, hogy a jogi 
személyek kilétének vagy a természetes 
személyek személyazonosságának és 
személyes adatainak a közzététele 
aránytalan lenne, vagy a közzététel 
veszélyeztetné a pénzügyi piacok 
stabilitását vagy egy folyamatban lévő 

(3) Ha az illetékes hatóság eseti 
értékelés alapján úgy ítéli meg, hogy a jogi 
személyek kilétének vagy a természetes 
személyek személyazonosságának és 
személyes adatainak a közzététele 
veszélyeztetné a pénzügyi piacok 
stabilitását vagy egy folyamatban lévő 
nyomozást, az illetékes hatóság a 
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nyomozást, vagy – amennyiben annak 
mértéke megállapítható – az érintett 
személynek aránytalan kárt okozna, az 
illetékes hatóság a közigazgatási szankciót 
elrendelő határozat kapcsán az alábbi 
megoldások valamelyikét alkalmazza:

közigazgatási szankciót elrendelő határozat 
kapcsán az alábbi megoldások 
valamelyikét alkalmazza:

Or. en

Módosítás 757
Mikuláš Peksa
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mellőzi a közzétételt akkor, ha úgy 
ítéli meg, hogy az a) és b) pont szerinti 
megoldások elégtelenek vagy nem 
garantálják, hogy a pénzügyi piacok 
stabilitása nem kerül veszélybe, vagy ha a 
közzététel nem állna arányban az előírt 
szankció engedékenységével.

c) mellőzi a közzétételt akkor, ha úgy 
ítéli meg, hogy az a) és b) pont szerinti 
megoldások elégtelenek vagy nem 
garantálják, hogy a pénzügyi piacok 
stabilitása nem kerül veszélybe.

Or. en

Módosítás 758
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az e cikk (1)–(4) 
bekezdésében említett bármely közzététel a 
közzétételt követően legalább öt évig 
elérhető legyen a hivatalos honlapjukon. A 
nyilvánosságra hozott személyes adatokat 
csak annyi ideig lehet az illetékes hatóság 
honlapján megjelentetni, ameddig ez az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályok 

(6) Az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az e cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett bármely közzététel a 
közzétételt követően legalább öt évig 
elérhető legyen a hivatalos honlapjukon. A 
nyilvánosságra hozott személyes adatokat 
csak annyi ideig lehet az illetékes hatóság 
honlapján megjelentetni, ameddig ez az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályok 
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alapján szükséges. alapján szükséges.

Or. en

Módosítás 759
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 28. cikk (3) 
bekezdésében és a 38. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása öt éves időtartamra szól 
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 5 évvel e rendelet hatálybalépését 
követően-án/-én] kezdődő hatállyal.

(2) A Bizottságnak a 28. cikk (3) 
bekezdésében és a 38. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása három éves időtartamra 
szól [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a 
dátumot: 3 évvel e rendelet hatálybalépését 
követően-án/-én] kezdődő hatállyal.

Or. en

Módosítás 760
Bogdan Rzońca

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság [Kiadóhivatal: kérjük, 
illessze be a dátumot: 5 évvel e rendelet 
hatálybalépését követően]-jéig/-ig – adott 
esetben az EBH-val, az ESMA-val, az 
EIOPA-val, valamint a pénzügyi ágazat 
kiberbiztonságával foglalkozó 
platformmal folytatott konzultációt 
követően – felülvizsgálatot végez és – 
adott esetben jogalkotási javaslat 
kíséretében – jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak egy 
opcionális szabályozói tesztkörnyezet 
létrehozásának szükségességéről, 
amelynek keretében a harmadik félnek 
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minősülő kulcsfontosságú IKT-
szolgáltatók:
a) engedélyeket kérhetnének a vezető 
felvigyázó által biztosított, szabályozott 
környezetben történő működéshez az e 
rendelet alkalmazásában szükséges 
innovatív kiberbizonsági intézkedések 
alkalmazásának tesztelése érdekében; 
valamint
b) ideiglenesen mentesülnének a pénzügyi 
szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályok 
szerinti néhány konkrét követelmény alól, 
amely egyébként megakadályozhatná, 
hogy hitelesítsék az ilyen kiberbiztonsági 
intézkedések fejlesztéséhez vagy 
alkalmazásához szükséges megoldásokat.
Az első albekezdésben említett jelentésben 
a Bizottság az is mérlegeli, hogyan tenné 
a szabályozási tesztkörnyezet a leginkább 
lehetővé, hogy az EFH-k és az illetékes 
hatóságok tapasztalatot szerezzenek az 
innovatív kiberbiztonsági intézkedések és 
az ezek alapjául szolgáló technológia által 
teremtett lehetőségekről és konkrét 
kockázatokról.

Or. en

Módosítás 761
Alfred Sant

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 12 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 36 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 762
Engin Eroglu
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Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 12 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 24 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A módosítás több időt biztosít a végrehajtáshoz; ez az ütemterv túl szoros lehet, különösen a 
kisbankok számára.

Módosítás 763
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 12 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 24 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 764
Bogdan Rzońca

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 12 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 24 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 765
Frances Fitzgerald, Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 12 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Rendelkezéseit [a hatálybalépést 24 
hónappal követő dátum]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Or. en


