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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2008/114/EK tanácsi irányelv17 
rendelkezik az energia- és a közlekedési 
ágazatban működő azon európai kritikus 
infrastruktúrák azonosítására és 
kijelölésére szolgáló eljárásról, amelyek 
zavarának vagy megrongálódásának 
jelentős határokon átnyúló hatása lehet 
legalább két tagállamban. Az említett 
irányelv kizárólag az ilyen infrastruktúrák 
védelmére összpontosított. A 2008/114/EK 
irányelv 2019-ben elvégzett értékelése18 
azonban azt állapította meg, hogy a kritikus 
infrastruktúrák használatával végzett 
műveletek egyre inkább összekapcsolódó 
és határokon átnyúló jellege miatt a 
kizárólag az egyes eszközökre vonatkozó 
védelmi intézkedések nem elegendőek a 
zavarok megelőzéséhez. Ezért úgy kell 
módosítani a megközelítésmódot, hogy az 
biztosítsa a kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciáját, azaz azt, hogy képesek 
enyhíteni és elnyelni a kritikus fontosságú 
szervezet működésében zavarokat 
előidézni képes biztonsági események 
hatását, alkalmazkodni tudjanak azokhoz, 
majd képesek legyenek helyreállítani a 
szervezet működését.

(1) A 2008/114/EK tanácsi irányelv17 
rendelkezik az energia- és a közlekedési 
ágazatban működő azon európai kritikus 
infrastruktúrák azonosítására és 
kijelölésére szolgáló eljárásról, amelyek 
zavarának vagy megrongálódásának 
jelentős határokon átnyúló hatása lehet 
legalább két tagállamban. Az említett 
irányelv kizárólag az ilyen infrastruktúrák 
védelmére összpontosított. A 2008/114/EK 
irányelv 2019-ben elvégzett értékelése18 
azonban azt állapította meg, hogy a kritikus 
infrastruktúrák használatával végzett 
műveletek egyre inkább összekapcsolódó 
és határokon átnyúló jellege miatt a 
kizárólag az egyes eszközökre vonatkozó 
védelmi intézkedések nem elegendőek a 
zavarok megelőzéséhez. Ezért úgy kell 
módosítani a megközelítésmódot, hogy az 
biztosítsa a kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciáját, azaz azt, hogy képesek 
enyhíteni és elnyelni a kritikus fontosságú 
szervezet működésében a polgárok 
általános gazdasági és szociális jóllétét 
veszélyeztetve zavarokat előidézni képes 
biztonsági események hatását, azokra 
reagálni tudjanak, alkalmazkodni tudjanak 
azokhoz, majd képesek legyenek 
helyreállítani a szervezet működését.

__________________ __________________
17 A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. 
december 8.) az európai kritikus 
infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 

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

szükségességének értékeléséről (HL L 
345., 2008.12.23., 75. o.).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az említett növekvő kölcsönös 
függőségek annak eredményeként 
alakulnak ki, hogy egyre inkább határokon 
átívelő és egymástól kölcsönösen függő, 
Unió-szerte a kulcsfontosságú 
infrastruktúrákat használó szolgáltatási 
hálózatok jönnek létre az alábbi 
ágazatokban: az energia, a közlekedési, a 
banki, a pénzügyi piaci infrastruktúra, a 
digitális infrastruktúra, az ivóvíz és a 
szennyvíz, valamint az egészségügyi 
ágazat, továbbá a közigazgatás bizonyos 
szegmensei, valamint az űrágazat, a 
tagállamok vagy magánfelek tulajdonában, 
irányítása és üzemeltetése alatt álló földi 
infrastruktúráktól függő bizonyos 
szolgáltatások nyújtása tekintetében, ami 
tehát nem foglalja magában az Unió 
űrprogramjainak keretében az Unió 
nevében tulajdonolt, kezelt vagy 
üzemeltetett infrastruktúrákat. Ezek a 
kölcsönös függőségek azt jelentik, hogy az 
esetleges zavarok, még ha azok kezdetben 
csak egy szervezetre vagy ágazatra 
korlátozódnak is, szélesebb körű 
továbbgyűrűző hatásokkal járhatnak, így 
előfordulhat, hogy mélyre ható és tartós 
negatív hatást gyakorolnak a belső piaci 
szolgáltatásnyújtásra. A Covid19-
világjárvány rávilágított arra, hogy 
társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben.

(3) Az említett növekvő kölcsönös 
függőségek annak eredményeként 
alakulnak ki, hogy egyre inkább határokon 
átívelő és egymástól kölcsönösen függő, 
Unió-szerte a kulcsfontosságú 
infrastruktúrákat használó szolgáltatási 
hálózatok jönnek létre az alábbi 
ágazatokban: az energia, a közlekedési, a 
banki, a pénzügyi piaci infrastruktúra, a 
digitális infrastruktúra, az ivóvíz és a 
szennyvíz, valamint az egészségügyi és az 
élelmiszeripari ágazat, továbbá a 
közigazgatás bizonyos szegmensei, 
valamint az űrágazat, a tagállamok vagy 
magánfelek tulajdonában, irányítása és 
üzemeltetése alatt álló földi 
infrastruktúráktól függő bizonyos 
szolgáltatások nyújtása tekintetében, ami 
tehát nem foglalja magában az Unió 
űrprogramjainak keretében az Unió 
nevében tulajdonolt, kezelt vagy 
üzemeltetett infrastruktúrákat. Az 
innováció és a technológiai fejlődés 
hozzájárul az infrastruktúra-rendszerek 
olyan új formáinak és típusainak 
létrejöttéhez, amelyek a költségek 
csökkentését és a hatékonyság növelését 
célzó innovációkat alkalmaznak, és 
hatással lehetnek a kockázatokra és a 
rezilienciára. Ezek a kölcsönös függőségek 
azt jelentik, hogy az esetleges zavarok, 
még ha azok kezdetben csak egy 
szervezetre vagy ágazatra korlátozódnak is, 
szélesebb körű továbbgyűrűző hatásokkal 
járhatnak, így előfordulhat, hogy mélyre 
ható és tartós negatív hatást gyakorolnak a 
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belső piaci szolgáltatásnyújtásra. Az 
energetikai infrastruktúrák rezilienciája 
Unió-szerte fontos szerepet játszik a 
gazdasági növekedésben, és hozzájárul a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
energiafogyasztók elfogadható 
életszínvonalának biztosításához. A 
Covid19-világjárvány rávilágított arra, 
hogy társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egyre gyakrabban előfordul, hogy a 
tagállami jogszabályokon alapuló, eltérő 
követelmények vonatkoznak az alapvető 
szolgáltatások nyújtásában részt vevő 
szervezetekre. Egyes tagállamokban 
kevésbé szigorú biztonsági követelmények 
vonatkoznak ezekre a szervezetekre, ami 
nemcsak azzal a veszéllyel jár, hogy Unió-
szerte hátrányosan befolyásolja az 
alapvetően fontos társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek fenntartását, 
hanem a belső piac megfelelő működését is 
akadályozza. Hasonló típusú szervezetek 
egyes tagállamokban kritikus 
fontosságúnak minősülnek, másokban 
viszont nem, és a különböző 
tagállamokban eltérő követelmények 
vonatkoznak a kritikus fontosságúnak 
minősített szervezetekre. Ez további és 
szükségtelen adminisztratív terheket ró a 
határokon átnyúló tevékenységet folytató 
vállalatokra, különösen a szigorúbb 
követelményeket megszabó tagállamokban 
működő vállalatokra.

(4) Egyre gyakrabban előfordul, hogy a 
tagállami jogszabályokon alapuló, eltérő 
követelmények vonatkoznak az alapvető 
szolgáltatások nyújtásában részt vevő 
szervezetekre. Egyes tagállamokban 
kevésbé szigorú biztonsági követelmények 
vonatkoznak ezekre a szervezetekre, ami 
nemcsak azzal a veszéllyel jár, hogy Unió-
szerte hátrányosan befolyásolja az 
alapvetően fontos társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek fenntartását, 
hanem a belső piac megfelelő működését is 
akadályozza. A kritikus szervezetek 
rezilienciája nagy jelentőséggel bír a belső 
piac működése, valamint az Unió és 
polgárai biztonsága szempontjából. 
Hasonló típusú szervezetek egyes 
tagállamokban kritikus fontosságúnak 
minősülnek, másokban viszont nem, és a 
különböző tagállamokban eltérő 
követelmények vonatkoznak a kritikus 
fontosságúnak minősített szervezetekre. Ez 
további és szükségtelen adminisztratív 
terheket ró a határokon átnyúló 
tevékenységet folytató vállalatokra, 
különösen a szigorúbb követelményeket 
megszabó tagállamokban működő 
vállalatokra.



PE692.663v02-00 6/29 AD\1235295HU.docx

HU

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért harmonizált 
minimumszabályokat kell megállapítani az 
alapvető belső piaci szolgáltatások 
nyújtásának biztosítása és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
fokozása érdekében.

(5) Ezért harmonizált 
minimumszabályokat kell megállapítani az 
alapvető belső piaci szolgáltatások 
nyújtásának biztosítása és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
fokozása érdekében. Mivel ez az irányelv 
minimumszabályokat ír elő, a tagállamok 
szabadon elfogadhatnak vagy 
fenntarthatnak szigorúbb szabályokat 
annak érdekében, hogy biztosítsák az 
alapvető szolgáltatások nyújtását a belső 
piacon, és fokozzák a kritikus szervezetek 
rezilienciáját, amennyiben azt a 
nemzetbiztonság védelme érdekében 
szükségesnek ítélik.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a kiberbiztonság 
jelentőségére a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciája szempontjából, 
valamint a következetesség érdekében 
lehetőség szerint koherens 
megközelítésmódra van szükség ezen 
irányelv, valamint az (EU) XX/YY európai 
parlamenti és tanácsi irányelv20 [A 
kiberbiztonság Unió-szerte egységesen 
magas szintjének megvalósítására irányuló 
intézkedésekről szóló irányelvjavaslat (a 
továbbiakban: második kiberbiztonsági 
irányelv)] között. Szem előtt tartva a 
kiberkockázatok gyakoribb előfordulását és 
sajátos jellemzőit, a második 
kiberbiztonsági irányelv a szervezetek 

(8) Tekintettel a kiberbiztonság 
jelentőségére a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciája szempontjából, 
valamint a következetesség érdekében 
lehetőség szerint koherens 
megközelítésmódra van szükség ezen 
irányelv, valamint az (EU) XX/YY európai 
parlamenti és tanácsi irányelv20 [A 
kiberbiztonság Unió-szerte egységesen 
magas szintjének megvalósítására irányuló 
intézkedésekről szóló irányelvjavaslat (a 
továbbiakban: második kiberbiztonsági 
irányelv)] között, elkerülve azon 
átfedéseket, amelyek hátráltatnák a két 
irányelv hatékonyságát. Szem előtt tartva 
a kiberkockázatok gyakoribb előfordulását 
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széles körére vonatkozó, átfogó 
követelményeket ír elő kiberbiztonságuk 
biztosítása érdekében. Mivel a második 
kiberbiztonsági irányelv kellő mértékben 
foglalkozik a kiberbiztonsággal, az annak 
hatálya alá tartozó kérdéseket ki kell zárni 
ezen irányelv hatálya alól, a digitális 
infrastruktúra-ágazatban működő 
szervezetekre vonatkozó különös 
szabályozás sérelme nélkül.

és sajátos jellemzőit, a második 
kiberbiztonsági irányelv a szervezetek 
széles körére vonatkozó, átfogó 
követelményeket ír elő kiberbiztonságuk 
biztosítása érdekében. Mivel a második 
kiberbiztonsági irányelv kellő mértékben 
foglalkozik a kiberbiztonsággal, az annak 
hatálya alá tartozó kérdéseket ki kell zárni 
ezen irányelv hatálya alól, a digitális 
infrastruktúra-ágazatban működő 
szervezetekre vonatkozó különös 
szabályozás sérelme nélkül.

__________________ __________________
20 [A második kiberbiztonsági irányelvre 
való hivatkozás, annak elfogadását 
követően.]

20 [A második kiberbiztonsági irányelvre 
való hivatkozás, annak elfogadását 
követően.]

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kritikus fontosságú szervezetek 
azonosítására és rezilienciájának 
biztosítására irányuló tagállami 
intézkedéseknek kockázatalapú 
megközelítést kell követniük, amely az 
alapvető fontosságú társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek ellátása 
szempontjából leginkább releváns 
szervezetekre irányítja az erőfeszítéseket. E 
célzott megközelítés biztosítása érdekében 
egy összehangolt kereten belül minden 
tagállamnak el kell végeznie valamennyi 
olyan releváns természeti és ember okozta 
kockázat értékelését, amely hatással lehet 
az alapvető szolgáltatások nyújtására, 
beleértve a baleseteket, a természeti 
katasztrófákat, a népegészségügyi 
szükséghelyzet, például a világjárványokat, 
valamint az ellenséges fenyegetéseket, 
köztük a terrorista bűncselekményeket. E 
kockázatértékelések elvégzésekor a 
tagállamoknak szem előtt kell tartaniuk a 
más uniós jogi aktusok alapján elvégzett 

(11) A kritikus fontosságú szervezetek 
azonosítására és rezilienciájának 
biztosítására irányuló tagállami 
intézkedéseknek kockázatalapú 
megközelítést kell követniük, amely az 
alapvető fontosságú társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek ellátása 
szempontjából leginkább releváns 
szervezetekre irányítja az erőfeszítéseket. E 
célzott megközelítés biztosítása érdekében 
egy összehangolt kereten belül minden 
tagállamnak el kell végeznie valamennyi 
olyan releváns természeti és ember okozta 
kockázat értékelését, amely hatással lehet 
az alapvető szolgáltatások nyújtására, 
beleértve a baleseteket, a természeti 
katasztrófákat, a népegészségügyi 
szükséghelyzet, például a világjárványokat, 
valamint az ellenséges fenyegetéseket, 
köztük a terrorista bűncselekményeket és a 
bűnözők beépülését. E kockázatértékelések 
elvégzésekor a tagállamoknak szem előtt 
kell tartaniuk a más uniós jogi aktusok 
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egyéb általános vagy ágazatspecifikus 
kockázatértékeléseket, és figyelembe kell 
venniük az ágazatok közötti függőségeket 
más tagállamok és harmadik országok 
viszonylatában is. A kockázatértékelés 
eredményeit fel kell használni a kritikus 
fontosságú szervezetek azonosítási eljárása 
során, és segíteni kell e szervezeteket az 
ezen irányelvben foglalt 
rezilienciakövetelmények teljesítésében.

alapján elvégzett egyéb általános vagy 
ágazatspecifikus kockázatértékeléseket, és 
figyelembe kell venniük az ágazatok 
közötti függőségeket más tagállamok és 
harmadik országok viszonylatában is. A 
kockázatértékelés eredményeit fel kell 
használni a kritikus fontosságú szervezetek 
azonosítási eljárása során, és segíteni kell e 
szervezeteket az ezen irányelvben foglalt 
rezilienciakövetelmények teljesítésében.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy az említett 
követelmények minden érintett szervezetre 
vonatkozzanak, és csökkenjenek az e téren 
mutatkozó eltérések, fontos olyan 
harmonizált szabályokat megállapítani, 
amelyek Unió-szerte lehetővé teszik a 
kritikus fontosságú szervezetek 
következetes azonosítását, és egyúttal arra 
is módot adnak, hogy a tagállamok 
megjelenítsék nemzeti sajátosságaikat. 
Ezért meg kell határozni a kritikus 
fontosságú szervezetek azonosítására 
vonatkozó kritériumokat. Az 
eredményesség, a hatékonyság, a 
következetesség és a jogbiztonság 
érdekében megfelelő szabályokat kell 
meghatározni az ilyen azonosítással 
kapcsolatos értesítésre és együttműködésre, 
valamint annak jogi következményeire 
vonatkozóan is. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság értékelni tudja ezen irányelv 
helyes alkalmazását, a tagállamoknak be 
kell nyújtaniuk a Bizottságnak a lehető 
legrészletesebb és legkonkrétabb 
vonatkozó információkat, valamint minden 
esetben az alapvető szolgáltatások 
jegyzékét, a mellékletben említett egyes 
ágazatok és alágazatok tekintetében 
azonosított kritikus fontosságú szervezetek 
számát, az egyes szervezetek által nyújtott 

(12) Annak érdekében, hogy az említett 
követelmények minden érintett szervezetre 
vonatkozzanak, és csökkenjenek az e téren 
mutatkozó eltérések, fontos olyan 
harmonizált szabályokat megállapítani, 
amelyek Unió-szerte lehetővé teszik a 
kritikus fontosságú szervezetek 
következetes azonosítását, és egyúttal arra 
is módot adnak, hogy a tagállamok 
megjelenítsék nemzeti sajátosságaikat. Az 
irányelv foglalkozik az alapvetően fontos 
társadalmi funkciók vagy gazdasági 
tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen belső piaci szolgáltatások 
folyamatosságának biztosításával, a 
közszolgáltatások szervezésére és 
nyújtására vonatkozó nemzeti hatáskörök 
sérelme nélkül. Ezért meg kell határozni a 
kritikus fontosságú szervezetek 
azonosítására vonatkozó kritériumokat. Az 
eredményesség, a hatékonyság, a 
következetesség és a jogbiztonság 
érdekében megfelelő szabályokat kell 
meghatározni az ilyen azonosítással 
kapcsolatos értesítésre és együttműködésre, 
valamint annak jogi következményeire 
vonatkozóan is. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság értékelni tudja ezen irányelv 
helyes alkalmazását, a tagállamoknak be 
kell nyújtaniuk a Bizottságnak a lehető 
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alapvető szolgáltatást vagy 
szolgáltatásokat, valamint az alkalmazott 
küszöbértékeket.

legrészletesebb és legkonkrétabb 
vonatkozó információkat, valamint minden 
esetben az alapvető szolgáltatások 
jegyzékét, a mellékletben említett egyes 
ágazatok és alágazatok tekintetében 
azonosított kritikus fontosságú szervezetek 
számát, az egyes szervezetek által nyújtott 
alapvető szolgáltatást vagy 
szolgáltatásokat, valamint az alkalmazott 
küszöbértékeket.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamoknak illetékes 
hatóságokat kell kijelölniük az ezen 
irányelvben foglalt szabályok 
alkalmazásának felügyeletére és szükség 
esetén érvényesítésére, valamint 
gondoskodniuk kell arról, hogy e 
hatóságok megfelelő felhatalmazással és 
forrásokkal rendelkezzenek. Tekintettel a 
nemzeti kormányzási struktúrák közötti 
különbségekre, valamint a már meglévő 
ágazati intézkedések, illetve az uniós 
felügyeleti és szabályozó szervek 
megóvása és az átfedések elkerülése 
érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy egynél több nemzeti 
illetékes hatóságot jelöljenek ki. Ebben az 
esetben azonban világosan körül kell 
határolniuk az érintett hatóságok feladatait, 
és biztosítaniuk kell a zökkenőmentes és 
hatékony együttműködésüket. Valamennyi 
illetékes hatóságnak nemzeti és uniós 
szinten egyaránt együtt kell működnie 
általában véve más érintett hatóságokkal.

(16) A tagállamoknak illetékes 
hatóságokat kell kijelölniük az ezen 
irányelvben foglalt szabályok 
alkalmazásának felügyeletére és szükség 
esetén érvényesítésére, valamint 
gondoskodniuk kell arról, hogy e 
hatóságok megfelelő felhatalmazással és 
forrásokkal rendelkezzenek. Tekintettel a 
nemzeti kormányzási struktúrák közötti 
különbségekre, valamint a már meglévő 
nemzeti vagy uniós ágazati intézkedések, 
illetve a nemzeti és uniós felügyeleti és 
szabályozó szervek megóvása és az 
átfedések elkerülése érdekében, a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy egynél több nemzeti illetékes 
hatóságot jelöljenek ki. Ebben az esetben 
azonban világosan körül kell határolniuk az 
érintett hatóságok feladatait, és 
biztosítaniuk kell a zökkenőmentes és 
hatékony együttműködésüket. Valamennyi 
illetékes hatóságnak nemzeti és uniós 
szinten egyaránt együtt kell működnie 
általában véve más érintett hatóságokkal.

Módosítás 9
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Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tekintettel arra, hogy a második 
kiberbiztonsági irányelv kiberbiztonsági 
követelményei kiterjednek a második 
kiberbiztonsági irányelv alapján kritikus 
fontosságú szervezetként azonosított 
szervezetekre, valamint a digitális 
infrastruktúra ágazatban azonosított, az 
ezen irányelv alapján egyenértékűként 
kezelendő szervezetekre, a két irányelv 
alapján kijelölt illetékes hatóságoknak 
együtt kell működniük, különösen az e 
szervezeteket érintő kiberbiztonsági 
kockázatok és biztonsági események 
tekintetében.

(18) A második kiberbiztonsági irányelv 
kiberbiztonsági követelményei kiterjednek 
az ezen irányelv alapján kritikus 
fontosságú szervezetként azonosított 
szervezetekre, valamint a digitális 
infrastruktúra ágazatában az ezen irányelv 
alapján egyenértékűként kezelendő 
szervezetekre. Következésképpen a két 
irányelv alapján kijelölt illetékes 
hatóságoknak együtt kell működniük, 
különösen az e szervezeteket érintő 
kiberbiztonsági kockázatok és biztonsági 
események tekintetében. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk a kettős 
jelentéstétel és ellenőrzés elkerülése, 
valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy az ezen irányelvben és a hálózat- és 
információbiztonsági irányelvben előírt 
stratégiák és követelmények kiegészítsék 
egymást, és hogy a kritikus szervezetekre 
ne háruljanak további adminisztratív 
terhek.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak támogatniuk kell 
a kritikus fontosságú szervezeteket 
rezilienciájuk ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiknek megfelelő 
megerősítésében, ami nem érinti a 
szervezetek e megfelelés biztosításával 
kapcsolatos saját jogi felelősségét. A 
tagállamok mindenekelőtt 
iránymutatásokat és módszereket 
dolgozhatnak ki, támogathatják a 
reziliencia tesztelésére szolgáló 
gyakorlatok szervezését, és képzést 
biztosíthatnak a kritikus fontosságú 

(19) A tagállamoknak támogatniuk kell 
a kritikus fontosságú szervezeteket 
rezilienciájuk ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiknek megfelelő 
megerősítésében, ami nem érinti a 
szervezetek e megfelelés biztosításával 
kapcsolatos saját jogi felelősségét. A 
tagállamoknak mindenekelőtt 
iránymutatásokat és módszereket kell 
kidolgozniuk, támogatniuk kell a 
reziliencia tesztelésére szolgáló 
gyakorlatok szervezését, és képzést kell 
biztosítaniuk a kritikus fontosságú 
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szervezetek személyzete számára. 
Továbbá, tekintettel a szervezetek és az 
ágazatok közötti kölcsönös függőségekre, a 
tagállamoknak információmegosztási 
eszközöket kell kialakítaniuk a kritikus 
fontosságú szervezetek közötti önkéntes 
információmegosztás támogatására, ami 
nem érinti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben meghatározott 
versenyszabályok alkalmazását.

szervezetek személyzete számára. 
Továbbá, tekintettel a szervezetek és az 
ágazatok közötti kölcsönös függőségekre, a 
tagállamoknak információmegosztási 
eszközöket kell kialakítaniuk a kritikus 
fontosságú szervezetek közötti önkéntes 
információmegosztás támogatására, ami 
nem érinti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben meghatározott 
versenyszabályok alkalmazását.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kritikus fontosságú 
szervezeteknek az adott körülmények 
között lehetséges legrövidebb észszerű 
időn belül be kell jelenteniük a tagállamok 
illetékes hatóságainak azokat a biztonsági 
eseményeket, amelyek jelentősen 
megzavarják a működésüket, vagy 
alkalmasak lehetnek annak jelentős 
megzavarására. A bejelentésnek lehetővé 
kell tennie, hogy az illetékes hatóságok 
gyorsan és megfelelően reagáljanak a 
biztonsági eseményekre, és átfogó képet 
kapjanak azokról az általános 
kockázatokról, amelyekkel a kritikus 
fontosságú szervezetek szembesülnek. E 
célból ki kell alakítani az egyes biztonsági 
események bejelentésére szolgáló eljárást, 
és meg kell állapítani az annak 
meghatározására szolgáló paramétereket, 
hogy a tényleges vagy potenciális zavar 
mikor jelentős, és így a biztonsági 
eseményeket mikor kell bejelenteni. 
Tekintettel az ilyen zavarok lehetséges 
határokon átnyúló hatásaira, ki kell 
alakítani azt az eljárást, amelynek 
keretében a tagállamoknak az egyedüli 
kapcsolattartó pontok útján tájékoztatniuk 
kell a többi érintett tagállamot.

(25) A kritikus fontosságú 
szervezeteknek az adott körülmények 
között lehetséges legrövidebb észszerű 
időn belül be kell jelenteniük a tagállamok 
illetékes hatóságainak azokat a biztonsági 
eseményeket, amelyek jelentősen 
megzavarják a működésüket, vagy 
alkalmasak lehetnek annak jelentős 
megzavarására. A bejelentésnek lehetővé 
kell tennie, hogy az illetékes hatóságok a 
még károsabb következmények elkerülése 
érdekében gyorsan és megfelelően 
reagáljanak a biztonsági eseményekre, és 
átfogó képet kapjanak azokról az általános 
kockázatokról, amelyekkel a kritikus 
fontosságú szervezetek szembesülnek. E 
célból ki kell alakítani az egyes biztonsági 
események bejelentésére szolgáló eljárást, 
és meg kell állapítani az annak 
meghatározására szolgáló paramétereket, 
hogy a tényleges vagy potenciális zavar 
mikor jelentős, és így a biztonsági 
eseményeket mikor kell bejelenteni. 
Tekintettel az ilyen zavarok lehetséges 
határokon átnyúló hatásaira, ki kell 
alakítani azt az eljárást, amelynek 
keretében a tagállamoknak az egyedüli 
kapcsolattartó pontok útján tájékoztatniuk 
kell a többi érintett tagállamot. Tekintettel 
egyes események érzékeny voltára, 
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biztosítani kell a titoktartás megfelelő 
formáit, valamint a nemzetbiztonsági 
szempontból érzékeny adatok 
kiszivárgásának megakadályozását 
szolgáló mechanizmusokat.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy illetékes hatóságaik 
bizonyos konkrét hatáskörökkel 
rendelkezzenek ezen irányelv kritikus 
fontosságú szervezetek tekintetében történő 
megfelelő alkalmazására és 
érvényesítésére, amennyiben e szervezetek 
az ezen irányelvben meghatározottak 
szerint a joghatóságuk alá tartoznak. E 
hatásköröknek különösen az alábbiakra 
kell kiterjedniük: vizsgálatok, felügyelet és 
ellenőrzés lefolytatása, annak előírása, 
hogy a kritikus fontosságú szervezetek 
nyújtsanak tájékoztatást és szolgáltassanak 
bizonyítékokat a kötelezettségeik 
teljesítése érdekében hozott 
intézkedésekről, valamint szükség esetén a 
feltárt jogsértések orvoslását elrendelő 
határozatok kibocsátása. Az e határozatok 
kibocsátásakor a tagállamok által előírt 
intézkedések nem léphetik túl az érintett 
kritikus fontosságú szervezet 
megfelelésének biztosításához szükséges és 
arányos mértéket, figyelembe véve 
különösen a jogsértés súlyosságát és a 
kritikus fontosságú szervezet gazdasági 
teherbírását. Általánosabban fogalmazva, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájából 
eredő követelményekkel összhangban 
ezekhez a hatáskörökhöz a nemzeti jogban 
meghatározandó megfelelő és hatékony 
biztosítékoknak kell kapcsolódniuk. Az 
ezen irányelv alapján kijelölt illetékes 
hatóságok számára lehetővé kell tenni, 
hogy amikor értékelik valamely kritikus 

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy illetékes hatóságaik 
bizonyos konkrét hatáskörökkel 
rendelkezzenek ezen irányelv kritikus 
fontosságú szervezetek tekintetében történő 
megfelelő alkalmazására és 
érvényesítésére, amennyiben e szervezetek 
az ezen irányelvben meghatározottak 
szerint a joghatóságuk alá tartoznak. E 
hatásköröknek különösen az alábbiakra 
kell kiterjedniük: vizsgálatok, felügyelet és 
ellenőrzés lefolytatása, annak előírása, 
hogy a kritikus fontosságú szervezetek 
nyújtsanak tájékoztatást és szolgáltassanak 
bizonyítékokat a kötelezettségeik 
teljesítése érdekében hozott 
intézkedésekről, valamint szükség esetén a 
feltárt jogsértések orvoslását elrendelő 
határozatok kibocsátása. Az e határozatok 
kibocsátásakor a tagállamok által előírt 
intézkedések nem léphetik túl az érintett 
kritikus fontosságú szervezet 
megfelelésének biztosításához szükséges és 
arányos mértéket, figyelembe véve 
különösen a jogsértés súlyosságát és a 
kritikus fontosságú szervezet gazdasági 
teherbírását. Általánosabban fogalmazva, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájából 
eredő követelményekkel összhangban 
ezekhez a hatáskörökhöz a nemzeti jogban 
meghatározandó megfelelő és hatékony 
biztosítékoknak kell kapcsolódniuk. Az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó kritikus 
fontosságú szervezetek értékelése a 
második kiberbiztonsági irányelv hatálya 
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fontosságú szervezet ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeinek való megfelelését, 
felkérjék a második kiberbiztonsági 
irányelv alapján kijelölt illetékes 
hatóságokat a szóban forgó szervezet 
kiberbiztonságának értékelésére. Az 
említett illetékes hatóságoknak e célból 
együtt kell működniük és információt kell 
cserélniük.

alá tartozó kérdésekben – például a fizikai 
és nem fizikai kiberbiztonság tekintetében 
– a második kiberbiztonsági irányelv 
értelmében kijelölt illetékes hatóságok 
feladata lesz. Továbbá az ezen irányelv 
alapján kijelölt illetékes hatóságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy amikor értékelik 
valamely kritikus fontosságú szervezet 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeinek 
való megfelelését, felkérjék a második 
kiberbiztonsági irányelv alapján kijelölt 
illetékes hatóságokat a szóban forgó 
szervezet kiberbiztonságának értékelésére. 
Az említett illetékes hatóságoknak e célból 
együtt kell működniük és információt kell 
cserélniük.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyes olyan intézkedések 
meghozatalára vonatkozó kötelezettségeket 
állapít meg a tagállamok számára, amelyek 
célja az alapvetően fontos társadalmi 
funkciók vagy gazdasági tevékenységek 
fenntartásához nélkülözhetetlen belső piaci 
szolgáltatások nyújtásának biztosítása, 
kiváltképpen a kritikus fontosságú 
szervezetek és a bizonyos tekintetben velük 
egyenértékűként kezelendő szervezetek 
azonosítása, valamint annak biztosítása, 
hogy azoknak módjában álljon teljesíteni a 
kötelezettségeiket;

a) egyes olyan intézkedések 
meghozatalára vonatkozó kötelezettségeket 
állapít meg a tagállamok számára, amelyek 
célja az alapvetően fontos társadalmi 
funkciók vagy gazdasági tevékenységek 
fenntartásához nélkülözhetetlen belső piaci 
szolgáltatások folyamatos nyújtásának 
biztosítása, kiváltképpen a kritikus 
fontosságú szervezetek és a bizonyos 
tekintetben velük egyenértékűként 
kezelendő szervezetek azonosítása, 
valamint annak biztosítása, hogy azoknak 
módjában álljon teljesíteni a 
kötelezettségeiket;

Módosítás 14

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

(2) A 7. cikkének sérelme nélkül, ezen 
irányelv nem alkalmazandó az (EU) 
XX/YY irányelv [A kiberbiztonság Unió-
szerte egységesen magas szintjének 
megvalósítására irányuló intézkedésekről 
szóló irányelvjavaslat (a továbbiakban: 
második kiberbiztonsági irányelv)] hatálya 
alá tartozó kérdésekre.

(2) A 7. cikkének sérelme nélkül, ezen 
irányelv nem alkalmazandó az (EU) 
XX/YY irányelv [A kiberbiztonság Unió-
szerte egységesen magas szintjének 
megvalósítására irányuló intézkedésekről 
szóló irányelvjavaslat (a továbbiakban: 
második kiberbiztonsági irányelv)] hatálya 
alá tartozó kérdésekre. Tekintettel a 
szervezetek kiberbiztonsága és fizikai 
biztonsága közötti összefüggésekre, a 
tagállamok biztosítják a két irányelv 
koherens végrehajtását.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy biztonsági stratégiáik – beleértve az 
ágazatspecifikus biztonsági stratégiákat is 
– összehangolt szakpolitikai keretet 
biztosítsanak a biztonsági eseményekkel 
és fenyegetésekkel kapcsolatos 
információk megosztásával és a 
felügyeleti feladatok gyakorlásával 
kapcsolatos fokozott koordináció 
érdekében, elkerülve ezzel a 
követelmények, valamint a jelentéstételi és 
nyomonkövetési tevékenységek 
megkettőzését.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kockázat” minden olyan 
körülmény vagy esemény, amely 

6. „kockázat” minden olyan 
körülmény vagy esemény, amely 



AD\1235295HU.docx 15/29 PE692.663v02-00

HU

kedvezőtlen hatást gyakorolhat a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájára;

kedvezőtlen hatást gyakorolhat a kritikus 
fontosságú szervezetek működésére;

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a koordináció, a kiegészítő jelleg 
és a szinergiák elérése érdekében a 
nemzeti kiberbiztonsági stratégia releváns, 
a második kiberbiztonsági irányelvben és 
bármely más ágazati nemzeti stratégiában 
előírt szempontjai.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Stratégiáik kidolgozása során a 
tagállamok konzultálhatnak a helyi és 
regionális önkormányzatokkal, és 
figyelembe vehetik a helyi kapacitásokat.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie 
valamennyi releváns természeti és ember 
okozta kockázatra, beleértve a baleseteket, 
a természeti katasztrófákat, a 
népegészségügyi szükséghelyzet, az 
ellenséges fenyegetéseket, köztük az (EU) 
2017/541 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti terrorista 
bűncselekményeket34.

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie 
valamennyi releváns természeti és ember 
okozta kockázatra, beleértve a baleseteket, 
a természeti katasztrófákat, a 
népegészségügyi szükséghelyzet, az 
ellenséges fenyegetéseket, köztük az (EU) 
2017/541 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti terrorista 
bűncselekményeket34. A 
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kockázatértékelésnek adott esetben 
figyelembe kell vennie a helyi és 
regionális hatóságok kapacitásait.

__________________ __________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/541 irányelve 
(2017. március 15.) a terrorizmus elleni 
küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról, valamint a 
2005/671/IB tanácsi határozat 
módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve önkéntes közös 
jelentéstételi mintadokumentumot 
dolgozhat ki a (4) bekezdésnek való 
megfelelés céljából.

(5) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve önkéntes közös 
jelentéstételi mintadokumentumot dolgoz 
ki a (4) bekezdésnek való megfelelés 
céljából.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azokat a szervezeteket, amelyeket a 
tagállamok a második kiberbiztonsági 
irányelv értelmében alapvető szervezetnek 
minősítettek, ezen irányelv értelmében 
kritikus fontosságú szervezetnek 
minősíthetik. Amennyiben egy tagállam 
úgy dönt, hogy a második kiberbiztonsági 
irányelv szerinti alapvető szervezeteket 
nem minősíti az ezen irányelv szerinti 
kritikus fontosságú szervezetnek, azt meg 
kell indokolnia.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az a földrajzi terület, amelyet a 
biztonsági esemény érinthet, ideértve a 
határokon átnyúló hatásokat is;

e) az a földrajzi terület, amelyet a 
biztonsági esemény érinthet, ideértve a 
határokon átnyúló hatásokat is, figyelembe 
véve a bizonyos típusú földrajzi területek – 
mint például a szigeti régiók, a legkülső 
régiók vagy a hegyvidéki területek – 
elszigeteltségének mértékével összefüggő 
sebezhetőséget;

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam kijelöl az illetékes 
hatóságon belül egy egyedüli 
kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: 
egyedüli kapcsolattartó pont), amely 
összekötő feladatot lát el a többi tagállam 
illetékes hatóságaival és a 16. cikkben 
említett, a kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoporttal való 
határokon átnyúló együttműködés 
biztosítása érdekében.

(2) Minden tagállam kijelöl az illetékes 
hatóságon belül egy egyedüli 
kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: 
egyedüli kapcsolattartó pont), amely 
összekötő feladatot lát el a többi tagállam 
illetékes hatóságaival, a 16. cikkben 
említett, a kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoporttal, 
valamint a kritikus fontosságú 
szervezetekkel való határokon átnyúló 
együttműködés biztosítása érdekében. 
Minden tagállam gondoskodik arról, hogy 
a második kiberbiztonsági irányelv 
értelmében kijelölt egyedüli kapcsolattartó 
pont legyen egyben az ezen irányelv 
szerinti egyedüli kapcsolattartó pont is.

Módosítás 24

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

(3) Az egyedüli kapcsolattartó pont [az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
három év hat hónapon belül] azt követően 
pedig évente összefoglaló jelentést nyújt be 
a Bizottságnak és a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoportnak a kapott bejelentésekről, 
beleértve a bejelentések számát, a 
bejelentett biztonsági események jellegét, 
valamint a 13. cikk (3) bekezdésével 
összhangban hozott intézkedéseket.

(3) Az egyedüli kapcsolattartó pont [az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
három év hat hónapon belül] azt követően 
pedig minden év első harmadában 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak és a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoportnak a kapott bejelentésekről, 
beleértve a bejelentések számát, a 
bejelentett biztonsági események jellegét, 
valamint a 13. cikk (3) bekezdésével 
összhangban hozott intézkedéseket.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy illetékes hatóságaik – adott esetben – 
az uniós és a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban egyeztessenek és 
együttműködjenek más érintett nemzeti 
hatóságokkal, különösen a polgári 
védelemért, a bűnüldözésért és a személyes 
adatok védelméért felelős hatóságokkal, 
továbbá az érdekelt felekkel, köztük a 
kritikus fontosságú szervezetekkel.

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy illetékes hatóságaik – adott esetben – 
az uniós és a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban egyeztessenek és 
együttműködjenek más érintett nemzeti 
hatóságokkal, köztük adott esetben helyi és 
regionális hatóságokkal, különösen a 
polgári védelemért, a bűnüldözésért és a 
személyes adatok védelméért felelős 
hatóságokkal, továbbá az érdekelt felekkel, 
köztük a kritikus fontosságú 
szervezetekkel.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok támogatják a kritikus 
fontosságú szervezeteket rezilienciájuk 
fokozásában. E támogatás részét képezheti 

(1) A tagállamok támogatják a kritikus 
fontosságú szervezeteket rezilienciájuk 
fokozásában, az állami és a magánszektor 
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iránymutatások és módszerek kidolgozása, 
a reziliencia tesztelésére szolgáló 
gyakorlatok szervezésének támogatása, és 
a kritikus fontosságú szervezetek 
személyzete számára nyújtott képzések 
biztosítása.

közötti protokollok, megállapodások, 
együttműködés, valamint információcsere 
és szakértelem-átadás kidolgozásában. E 
támogatás részét képezi többek között 
iránymutatások és módszerek kidolgozása, 
a reziliencia tesztelésére szolgáló 
gyakorlatok szervezésének támogatása, és 
a kritikus fontosságú szervezetek 
személyzete számára rendszeresen nyújtott 
képzések biztosítása.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok szükség esetén 
elegendő forrásokat különítenek el a 
kritikus fontosságú szervezetek 
támogatására ezen irányelv 
követelményeinek teljesítése érdekében, 
különösen a tanulási és képzési 
tevékenységekkel, illetve a jelentéstétel, 
nyomon követés és felülvizsgálat céljából 
további személyzet alkalmazásával 
kapcsolatos többletköltségek fedezésére.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok – az uniós és a 
nemzeti jogszabályokkal, különösen a 
versenyszabályokkal a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban – információmegosztási 
eszközöket alakítanak ki az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó kérdésekkel 
kapcsolatban a kritikus fontosságú 
szervezetek közötti önkéntes 
információmegosztás támogatása céljából.

(3) A tagállamok – az uniós és a 
nemzeti jogszabályokkal, különösen a 
versenyszabályokkal a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályokkal 
összhangban –, azzal a céllal, hogy 
javítsák az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó kérdésekkel kapcsolatos ismeretek 
megosztását és az ágazatokon belüli és 
azok közötti átláthatóságot, 
információmegosztási eszközöket 



PE692.663v02-00 20/29 AD\1235295HU.docx

HU

alakítanak ki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó kérdésekkel kapcsolatban a kritikus 
fontosságú szervezetek közötti önkéntes 
információmegosztás támogatása céljából.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az olyan biztonsági események 
megelőzése, amelyek veszélyeztethetik az 
áru- és szolgáltatásnyújtás biztonságát és 
folytonosságát;

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kritikus szervezetek 
rezilienciájára vonatkozó elfogadott 
európai szabványok és előírások 
alkalmazása, anélkül, hogy előírnák egy 
adott szolgáltatás- vagy technológiatípus 
használatát, vagy hátrányosan 
megkülönböztetnék azt;

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatékony munkavállalói 
biztonságirányítás garantálása, többek 
között az alábbiak meghatározása révén: a 
kritikus funkciókat ellátó személyzet 
kategóriái, az érzékeny területekre, 
létesítményekbe és egyéb infrastruktúrákba 

e) hatékony munkavállalói és képzési 
biztonságirányítás garantálása, többek 
között az alábbiak meghatározása révén: a 
kritikus funkciókat ellátó személyzet 
kategóriái, az érzékeny területekre, 
létesítményekbe és egyéb infrastruktúrákba 
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való belépési jogosultságok, az érzékeny 
információhoz való hozzáférési jogok, 
valamint a 12. cikkre tekintettel a 
személyzet különleges kategóriái;

való belépési jogosultságok, az érzékeny 
információhoz való hozzáférési jogok, 
valamint a 12. cikkre tekintettel a 
személyzet különleges kategóriái;

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az érintett személyzet figyelmének 
felhívása az a)–e) pontban említett 
intézkedésekre.

f) rendszeres képzések szervezésével 
az érintett üzemeltetők és személyzetük 
figyelmének felhívása az a)–e) pontban 
említett intézkedésekre.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kritikus fontosságú szervezetek a 
személyzet bizonyos meghatározott 
kategóriáiba tartozó személyek – beleértve 
az említett kategóriákba tartozó 
álláshelyekre felvenni szándékozott 
személyeket is – védelmi háttérellenőrzése 
iránti kérelmeket nyújthassanak be, 
továbbá kérhessék, hogy az e védelmi 
háttérellenőrzések elvégzése terén illetékes 
hatóságok gyorsan vizsgálják meg az 
említett kérelmeket.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kritikus fontosságú szervezetek a 
személyzet bizonyos közös nemzeti 
kritériumok alapján meghatározott 
kategóriáiba tartozó személyek – beleértve 
az említett kategóriákba tartozó kritikus 
funkciójú álláshelyekre felvenni 
szándékozott személyeket is – védelmi 
háttérellenőrzése iránti megfelelően 
indokolt kérelmeket nyújthassanak be, 
továbbá kérhessék, hogy az e védelmi 
háttérellenőrzések elvégzése terén illetékes 
hatóságok gyorsan vizsgálják meg az 
említett kérelmeket.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alkalmazandó uniós és nemzeti 
jogszabályokkal, többek között az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban38, az (1) 
bekezdésben említett védelmi 
háttérellenőrzés:

(2) Az alkalmazandó uniós és nemzeti 
joggal, többek között az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel38 
összhangban a tagállamok biztosítják, 
hogy az (1) bekezdésben említett védelmi 
háttérellenőrzésre kizárólag a kritikus 
szervezetet érintő potenciális biztonsági 
kockázat értékelése céljából, valamint az 
érintett személy alapvető jogaira 
tekintettel kerüljön sor. A védelmi 
háttérellenőrzés:

__________________ __________________
38 HL L 119., 2016.5.4., 1. o. 38 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kiterjed a megelőző legalább öt, de 
legfeljebb tíz év vonatkozásában az adott 
személy életrajzában szereplő korábbi 
munkaviszonyokra és tanulmányokra, 
valamint a tanulmányok és a 
munkaviszonyok terén mutatkozó esetleges 
hézagokra.

c) kivételes esetekben és nemzeti 
szintű kritériumok alapján kiterjed a 
megelőző legalább öt, de legfeljebb tíz év 
vonatkozásában az adott személy 
életrajzában szereplő korábbi 
munkaviszonyokra és tanulmányokra, 
valamint a tanulmányok és a 
munkaviszonyok terén mutatkozó esetleges 
hézagokra.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kritikus fontosságú szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül bejelentsék 
az illetékes hatóságnak azokat a biztonsági 
eseményeket, amelyek jelentősen 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kritikus fontosságú szervezetek a 
túl sok információ és a szükségtelen 
adatáramlás elkerülése, valamint a 
nemzeti hatóságok és a magánszervezetek 
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megzavarják a működésüket, vagy 
alkalmasak lehetnek annak jelentős 
megzavarására. A bejelentéseknek 
tartalmazniuk kell minden olyan 
rendelkezésre álló információt, amely 
szükséges ahhoz, hogy az illetékes hatóság 
megérthesse a biztonsági esemény jellegét, 
okát és lehetséges következményeit, a 
biztonsági esemény esetleges határokon 
átnyúló hatásainak meghatározása céljából 
is. Az ilyen bejelentés nem róhat 
többletfelelősséget a kritikus fontosságú 
szervezetre.

hatékony működésének biztosítása 
érdekében csak akkor jelentsék 
indokolatlan késedelem nélkül az illetékes 
hatóságnak a biztonsági eseményeket, ha 
azok jelentősen megzavarják a 
működésüket. A bejelentéseknek 
tartalmazniuk kell minden olyan 
rendelkezésre álló információt, amely 
szükséges ahhoz, hogy az illetékes hatóság 
megérthesse a biztonsági esemény jellegét, 
okát és lehetséges következményeit, a 
biztonsági esemény esetleges határokon 
átnyúló hatásainak meghatározása céljából 
is. Az ilyen bejelentés nem róhat 
többletfelelősséget a kritikus fontosságú 
szervezetre.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az emberi életre gyakorolt hatás és 
a környezeti következmények;

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a zavar vagy lehetséges zavar által 
érintett földrajzi terület.

c) a zavar vagy lehetséges zavar által 
érintett földrajzi terület, figyelembe véve, 
hogy az adott terület földrajzilag 
elszigetelt-e.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport a 
tagállamok és a Bizottság képviselőiből áll. 
Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoport felkérheti az érdekelt felek 
képviselőit, hogy vegyenek részt a csoport 
munkájában.

(2) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport a 
tagállamok és a Bizottság képviselőiből áll. 
Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoport felkérheti az érintett felek 
képviselőit, hogy vegyenek részt a csoport 
munkájában, ösztönözve a kkv-k és a civil 
társadalom, valamint a szakszervezetek 
elsősorban a képzést érintő kérdésekben 
való részvételét.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport a 
stratégiai együttműködés és az 
információmegosztás előmozdítása 
érdekében rendszeresen és évente legalább 
egy alkalommal [a második 
kiberbiztonsági irányelv] alapján 
létrehozott együttműködési csoporttal 
együttesen ülésezik.

(5) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport a 
stratégiai együttműködés és az 
információmegosztás megkönnyítése 
érdekében rendszeresen és évente legalább 
egy alkalommal [a második 
kiberbiztonsági irányelv] alapján 
létrehozott együttműködési csoporttal 
együttesen ülésezik.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport a 
biztonsági együttműködés és a nyílt 
hozzáférés szellemében kérésre betekintést 
nyújthat megállapításaiba és 
forrásadataiba a tudomány, a biztonsági 
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kutatás, illetve egyéb hasznos területeken 
való felhasználás céljából. A hozzáférés 
iránti kérelmeket meg kell indokolni, és a 
szolgáltatott adatoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a személyek alapvető jogait, 
továbbá arányosnak kell lenniük a szóban 
forgó szervezetekre gyakorolt befolyással.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A Bizottság közös titkárságot hoz 
létre a kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport és a 
[második kiberbiztonsági irányelv] 
alapján létrehozott együttműködési 
csoport számára annak érdekében, hogy 
jobban előmozdítsa a két csoport közötti 
kommunikációt, és ezzel minimalizálja az 
ezen irányelv és [a második 
kiberbiztonsági irányelv] alapján kijelölt 
különböző hatóságok közötti 
kétértelműségeket.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 8. cikk (3) bekezdése alapján 
kapott információk fogadása és megfelelő 
felhasználása érdekében a Bizottság a 
legjobb gyakorlatok és módszerek 
kidolgozása és megosztása céljából 
európai nyilvántartást vezet a biztonsági 
eseményekről.

Módosítás 44
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Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 
arról az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentés értékeli különösen 
az irányelv hatását és hozzáadott értékét a 
kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájának biztosítása szempontjából, 
valamint azt, hogy az irányelv hatályát ki 
kell-e terjeszteni más ágazatokra vagy 
alágazatokra. Az első jelentést [az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított hat 
éven belül] kell benyújtani, és annak 
különösen azt kell megvizsgálnia, hogy az 
irányelv hatályát ki kell-e terjeszteni az 
élelmiszer-előállítási, -feldolgozási és -
forgalmazási ágazatra.

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 
arról az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentés értékeli különösen 
az irányelv hatását és hozzáadott értékét a 
kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájának biztosítása szempontjából, 
valamint azt, hogy az irányelv hatályát ki 
kell-e terjeszteni más ágazatokra vagy 
alágazatokra. Az első jelentést [az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított hat 
éven belül] kell benyújtani. E célból és a 
stratégiai együttműködés további 
előmozdítása céljából a Bizottság 
figyelembe veszi a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoport stratégiai szinten szerzett 
tapasztalatokra vonatkozó, nem kötelező 
erejű útmutató dokumentumait.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 5 pont Egészségügy (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Ágazat Alágazat A szervezet típusa

Módosítás

A 2001/83/EK irányelv 79. cikkében 
említett forgalmazási engedéllyel 
rendelkező szervezetek

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 8 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Ágazat Alágazat A szervezet típusa

Módosítás

Élelmiszer Nagykereskedelmi 
piac

— A 853/2004/EK rendelet1a I. 
mellékletében említett élelmiszer-ipari 
vállalkozások

1a Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati 
eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 
2004.4.30., 39. o.).
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