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Módosítás 92
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE az Unió egész 
területén magas szintű kiberbiztonságot 
biztosító intézkedésekről, valamint az (EU) 
2016/1148 irányelv hatályon kívül 
helyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
IRÁNYELVE
az Unió egész területén magas szintű 
kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről 
(NIS-irányelv), valamint az (EU) 
2016/1148 irányelv hatályon kívül 
helyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 93
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hálózati és információs 
rendszerek a mindennapi élet központi 
jellemzőjévé fejlődtek a társadalom gyors 
digitális átalakulásával és 
összekapcsolódásával, beleértve a 
határokon átnyúló információmegosztást 
is. Ez a fejlődés a kiberbiztonsági 
fenyegetettség bővüléséhez vezetett, új 
kihívások támasztásával, amelyek minden 
tagállamban kiigazított, összehangolt és 
innovatív reagálást igényelnek. A 
kiberbiztonsági események száma, 
nagysága, kifinomultsága, gyakorisága és 
hatása növekszik, és komoly veszélyt 
jelentenek a hálózati és információs 
rendszerek működésére. Ennek 
következtében a kiberbiztonsági 
események akadályozhatják a belső piaci 
gazdasági tevékenységek folytatását, 

(3) A hálózati és információs 
rendszerek a mindennapi élet központi 
jellemzőjévé fejlődtek a társadalom gyors 
digitális átalakulásával és 
összekapcsolódásával, beleértve a 
határokon átnyúló információmegosztást 
is. Ez a fejlődés a kiberbiztonsági 
fenyegetettség bővüléséhez vezetett, új 
kihívások támasztásával, amelyek minden 
tagállamban kiigazított, összehangolt és 
innovatív reagálást igényelnek. A 
kiberbiztonsági események száma, 
nagysága, kifinomultsága, gyakorisága és 
hatása növekszik, és komoly veszélyt 
jelentenek a hálózati és információs 
rendszerek működésére. Ennek 
következtében a kiberbiztonsági 
események akadályozhatják a belső piaci 
gazdasági tevékenységek folytatását, 
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pénzügyi veszteségeket okozhatnak, 
alááshatják a felhasználók bizalmát, és 
jelentős károkat okozhatnak az Unió 
gazdaságában és a társadalmában. A 
kiberbiztonsági felkészültség és hatásosság 
ezért minden eddiginél elengedhetetlenebb 
a belső piac megfelelő működéséhez.

pénzügyi veszteségeket okozhatnak, 
alááshatják a felhasználók bizalmát, és 
jelentős károkat okozhatnak az Unió 
gazdaságában és a társadalmában. A 
kiberbiztonsági felkészültség és hatásosság 
ezért minden eddiginél elengedhetetlenebb 
a belső piac megfelelő működéséhez. A 
mesterséges intelligencia kiberbiztonsági 
felhasználása javíthatja a felderítést és 
megállíthatja a kevésbé kifinomult 
támadásokat, lehetővé téve, hogy az 
erőforrásokat a kifinomultabb 
támadásokra fordítsák. A tagállamoknak 
ezért nemzeti stratégiájukban 
ösztönözniük kell az automatizált 
kiberbiztonsági eszközök használatát és a 
kiberbiztonság terén az automatizált 
eszközök tanításához és fejlesztéséhez 
szükséges adatok megosztását.

Or. en

Módosítás 94
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (EU) 2016/1148 irányelv 
hatályon kívül helyezésével az ágazati 
alkalmazási kört ki kell terjeszteni a 
gazdaság nagyobb részére, a (4)–(6) 
preambulumbekezdésben foglalt 
megfontolásokra figyelemmel. Az (EU) 
2016/1148 irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokat ezért ki kell terjeszteni, hogy 
átfogóan lefedjék azokat az ágazatokat és 
szolgáltatásokat, amelyek létfontosságúak 
a belső piacon kulcsfontosságú társadalmi 
és gazdasági tevékenységek 
szempontjából. A szabályoknak nem 
szabad különbözniük aszerint, hogy a 
szervezetek alapvető szolgáltatásokat 
nyújtó szereplők vagy digitális 
szolgáltatók. E megkülönböztetés 

(7) Az (EU) 2016/1148 irányelv 
hatályon kívül helyezésével az ágazati 
alkalmazási kört ki kell terjeszteni a 
gazdaság nagyobb részére, a (4)–(6) 
preambulumbekezdésben foglalt 
megfontolásokra figyelemmel. Az (EU) 
2016/1148 irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokat ezért ki kell terjeszteni, hogy 
átfogóan lefedjék azokat az ágazatokat és 
szolgáltatásokat, amelyek létfontosságúak 
a belső piacon kulcsfontosságú társadalmi 
és gazdasági tevékenységek 
szempontjából.
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elavultsága bebizonyosodott, mivel nem 
tükrözi az ágazatok vagy szolgáltatások 
tényleges jelentőségét a belső piaci 
társadalmi és gazdasági tevékenységek 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 95
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (EU) 2016/1148 irányelv 
hatályon kívül helyezésével az ágazati 
alkalmazási kört ki kell terjeszteni a 
gazdaság nagyobb részére, a (4)–(6) 
preambulumbekezdésben foglalt 
megfontolásokra figyelemmel. Az (EU) 
2016/1148 irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokat ezért ki kell terjeszteni, hogy 
átfogóan lefedjék azokat az ágazatokat és 
szolgáltatásokat, amelyek létfontosságúak 
a belső piacon kulcsfontosságú társadalmi 
és gazdasági tevékenységek 
szempontjából. A szabályoknak nem 
szabad különbözniük aszerint, hogy a 
szervezetek alapvető szolgáltatásokat 
nyújtó szereplők vagy digitális 
szolgáltatók. E megkülönböztetés 
elavultsága bebizonyosodott, mivel nem 
tükrözi az ágazatok vagy szolgáltatások 
tényleges jelentőségét a belső piaci 
társadalmi és gazdasági tevékenységek 
szempontjából.

(7) Az (EU) 2016/1148 irányelv 
hatályon kívül helyezésével az ágazati 
alkalmazási kört ki kell terjeszteni a 
gazdaság nagyobb részére, a (4)–(6) 
preambulumbekezdésben foglalt 
megfontolásokra figyelemmel. Az (EU) 
2016/1148 irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokat ezért ki kell terjeszteni, hogy 
átfogóan lefedjék azokat az ágazatokat és 
szolgáltatásokat, amelyek létfontosságúak 
a belső piacon kulcsfontosságú társadalmi 
és gazdasági tevékenységek 
szempontjából. A kockázatkezelési 
előírásoknak és a jelentéstételi 
kötelezettségeknek nem szabad 
különbözniük aszerint, hogy a szervezetek 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők 
vagy digitális szolgáltatók. E 
megkülönböztetés elavultsága 
bebizonyosodott, mivel nem tükrözi az 
ágazatok vagy szolgáltatások tényleges 
jelentőségét a belső piaci társadalmi és 
gazdasági tevékenységek szempontjából.

Or. en

Indokolás

Összhang az irányelv szövegével.
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Módosítás 96
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Manuel Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal együttműködve 
iránymutatásokat adhat ki a mikro- és 
kisvállalkozásokra alkalmazandó 
kritériumok végrehajtásáról.

(10) A kkv-k európai összefüggésben az 
ipari/üzleti piac hatalmas hányadát 
képviselik, és az ágazat új, egyre inkább 
digitalizált gyakorlatai miatt, konkrét és 
aggasztó kiberbiztonsági kihívásokkal 
néznek szembe. A korlátozott 
kiberismeretek, a kiberbiztonság hiánya, a 
kiberbiztonsági megoldások magas 
költsége azon kihívások közé tartozik, 
amelyek esetében a kkv-knak fokozott 
védelemre van szükségük. A 
tagállamoknak ezért ezen irányelv alapján 
nemzeti kiberbiztonsági stratégiákat kell 
tervezniük és végrehajtaniuk annak 
érdekében, hogy minden meglévő vagy 
létrehozandó eszközt rendelkezésre 
bocsássanak a kkv-k technikai 
támogatására annak érdekében, hogy 
képesek legyenek a kibertámadások vagy 
kiberfenyegetések észlelésére, 
megelőzésére és az azokra való 
reagálásra. A Bizottság közvetlenül vagy 
az ENISA-n keresztül az együttműködési 
csoporttal együttműködve 
iránymutatásokat adhat ki a mikro- és 
kisvállalkozásokra alkalmazandó 
kritériumok végrehajtásáról.

Or. en

Módosítás 97
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szervezeteket – attól függően, hogy mely 
ágazatban működnek vagy milyen típusú 
szolgáltatást nyújtanak – kettő, a 
nélkülözhetetlen és a fontos kategóriába 
kell sorolni. A besorolás során figyelembe 
kell venni az ágazat vagy a szolgáltatás 
típusának kritikusságát, valamint az egyéb 
ágazatok vagy szolgáltatástípusok 
függőségének szintjét. Mind az alapvető, 
mind a fontos szervezetekre ugyanazokat a 
kockázatkezelési követelményeket és 
jelentési kötelezettségeket kell alkalmazni. 
A szervezetek e két kategóriája között a 
felügyeleti és büntetési rendszer 
tekintetében különbséget kell tenni, hogy 
biztosítani lehessen az egyensúlyt a 
követelmények és kötelezettségek, 
valamint a megfelelés felügyeletéből adódó 
adminisztratív terhek között.

(11) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szervezeteket – attól függően, hogy mely 
ágazatban működnek vagy milyen típusú 
szolgáltatást nyújtanak – kettő, a 
nélkülözhetetlen és a fontos kategóriába 
kell sorolni. A besorolás során figyelembe 
kell venni az ágazat vagy a szolgáltatás 
típusának kritikusságát, valamint az egyéb 
ágazatok vagy szolgáltatástípusok 
függőségének szintjét. Mind az alapvető, 
mind a fontos szervezetekre ugyanazokat a 
kockázatkezelési követelményeket és 
jelentési kötelezettségeket kell alkalmazni. 
A szervezetek e két kategóriája között a 
felügyeleti és büntetési rendszer 
tekintetében különbséget kell tenni, hogy 
biztosítani lehessen az egyensúlyt a 
követelmények és kötelezettségek, 
valamint a megfelelés felügyeletéből adódó 
adminisztratív terhek között. Ezen irányelv 
rendelkezései olyan összetett üzleti 
modellel vagy működési környezettel 
rendelkező szervezetekre vonatkoznak, 
amelyek esetében a szervezet egyszerre 
teljesítheti az alapvető és a fontos 
szervezetekre vonatkozó kritériumokat. Az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szervezetekre vonatkozó kockázatkezelési 
intézkedések és adatszolgáltatási 
kötelezettségek hatékony felügyeletének és 
végrehajtásának lehetővé tétele céljából az 
illetékes hatóságok vagy CSIRT-ek annak 
érdekében, hogy a kritikus fontosság 
szintjét megfelelően és ahhoz elegendő 
mértékben kezeljék, a szervezeten belül 
egy funkció vagy egység szintjén 
érvényesítik ezen irányelv rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

Az összetett üzleti modellekkel rendelkező szervezetek egyidejűleg  teljesíthetik mind az 
alapvető, mind a fontos szervezetek besorolási kritériumait. E kiegészítés célja, hogy lehetővé 
tegye az illetékes hatóságok vagy a CSIRT-ek számára, hogy ilyen összetett környezetben 
érvényesítsék az irányelv rendelkezéseit annak érdekében, hogy megfelelően fel lehessen 
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mérni a kritikus fontosság szintjét.

Módosítás 98
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szervezeteket – attól függően, hogy mely 
ágazatban működnek vagy milyen típusú 
szolgáltatást nyújtanak – kettő, a 
nélkülözhetetlen és a fontos kategóriába 
kell sorolni. A besorolás során figyelembe 
kell venni az ágazat vagy a szolgáltatás 
típusának kritikusságát, valamint az egyéb 
ágazatok vagy szolgáltatástípusok 
függőségének szintjét. Mind az alapvető, 
mind a fontos szervezetekre ugyanazokat a 
kockázatkezelési követelményeket és 
jelentési kötelezettségeket kell alkalmazni. 
A szervezetek e két kategóriája között a 
felügyeleti és büntetési rendszer 
tekintetében különbséget kell tenni, hogy 
biztosítani lehessen az egyensúlyt a 
követelmények és kötelezettségek, 
valamint a megfelelés felügyeletéből adódó 
adminisztratív terhek között.

(11) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szervezeteket – attól függően, hogy mely 
ágazatban működnek vagy milyen típusú 
szolgáltatást nyújtanak – kettő, a 
nélkülözhetetlen és a fontos kategóriába 
kell sorolni. A besorolás során figyelembe 
kell venni az ágazat vagy a szolgáltatás 
típusának kritikusságát, valamint az egyéb 
ágazatok vagy szolgáltatástípusok 
függőségének szintjét. Mind az alapvető, 
mind a fontos szervezetekre ugyanazokat a 
kockázatkezelési követelményeket és 
jelentési kötelezettségeket kell alkalmazni. 
A szervezetek e két kategóriája között a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedések, a jelentéstételi 
közelezettségek és a felügyeleti és 
büntetési rendszer tekintetében különbséget 
kell tenni, hogy biztosítani lehessen az 
egyensúlyt a követelmények és 
kötelezettségek, valamint a megfelelés 
felügyeletéből adódó adminisztratív terhek 
között.

Or. en

Módosítás 99
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó (11) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
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szervezeteket – attól függően, hogy mely 
ágazatban működnek vagy milyen típusú 
szolgáltatást nyújtanak – kettő, a 
nélkülözhetetlen és a fontos kategóriába 
kell sorolni. A besorolás során figyelembe 
kell venni az ágazat vagy a szolgáltatás 
típusának kritikusságát, valamint az egyéb 
ágazatok vagy szolgáltatástípusok 
függőségének szintjét. Mind az alapvető, 
mind a fontos szervezetekre ugyanazokat a 
kockázatkezelési követelményeket és 
jelentési kötelezettségeket kell alkalmazni. 
A szervezetek e két kategóriája között a 
felügyeleti és büntetési rendszer 
tekintetében különbséget kell tenni, hogy 
biztosítani lehessen az egyensúlyt a 
követelmények és kötelezettségek, 
valamint a megfelelés felügyeletéből adódó 
adminisztratív terhek között.

szervezeteket – attól függően, hogy mely 
ágazatban működnek vagy milyen típusú 
szolgáltatást nyújtanak – kettő, a 
nélkülözhetetlen és a fontos kategóriába 
kell sorolni. A besorolás során figyelembe 
kell venni az ágazat vagy a szolgáltatás 
típusának kritikusságát, valamint az egyéb 
ágazatok vagy szolgáltatástípusok 
függőségének szintjét. A fontos 
szervezetekre enyhébb jelentéstételi 
kötelezettségeket és hosszabb határidőket 
kell alkalmazni a kriminalisztika 
összetettségének tükrözése érdekében. A 
szervezetek e két kategóriája között a 
felügyeleti és büntetési rendszer 
tekintetében különbséget kell tenni, hogy 
biztosítani lehessen az egyensúlyt a 
követelmények és kötelezettségek, 
valamint a megfelelés felügyeletéből adódó 
adminisztratív terhek között.

Or. en

Módosítás 100
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Giorgos Georgiou, Manuel 
Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Covid19-világjárvány számos, 
már meglévő munkavégzési helyzetet 
megváltoztatott, és sok munkavállalót arra 
kényszerített, hogy otthonról dolgozzon, és 
úgy tűnik, hogy ez a változás sok ilyen 
helyzetben megmarad. Ezért biztosítani 
kell, hogy az otthonról dolgozók is 
megfelelő védelemben részesüljenek a 
kiberbűnözéssel kapcsolatos 
fenyegetésekkel és/vagy támadásokkal 
szemben. Ehhez az szükséges, hogy az 
ilyen munkavállalók megfelelő képzésben 
részesüljenek a kiberfenyegetések 
észlelésére, megelőzésére és/vagy az 
azokra való reagálásra. E 
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munkavállalókat meg kell védeni a 
munkáltatók kibertér-felügyeleti 
rendszereivel szemben is, amelyek nem 
csupán munkavállalói jogaikat, hanem 
személyes jogaikat, például a 
magánélethez való jogukat is sértik. A 
szakszervezeteknek és más érdekelt 
feleknek érdemi szerepet kell játszaniuk 
ebben a védelemben.

Or. en

Módosítás 101
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Giorgos Georgiou, Manuel 
Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A lakosság nagy részének 
mindennapi élete mind személyes, mind 
szakmai téren egyre inkább digitalizált, és 
a világjárványi ezen időszakában a 
különböző digitális platformok sokkal 
nagyobb és egyre növekvő mértékű, 
különböző célokra történő használatát 
tapasztaljuk. A fogyasztók jogait ezért 
megfelelően védeni kell, különösen azt a 
jogot, hogy tájékoztatást kapjanak az 
általuk használt és/vagy a személyes 
adataikat esetlegesen tartalmazó 
weboldalak elleni kibertámadásokról.

Or. en

Módosítás 102
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Amennyiben egy 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus előírja az 
alapvető vagy fontos szervezetek számára, 
hogy fogadjanak el kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy 
jelentsék az eseményeket vagy a jelentős 
kiberfenyegetéseket, amelyek legalább 
egyenértékűek az ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségekkel, akkor 
ezeket az ágazatspecifikus rendelkezéseket 
kell alkalmazni, ideértve a felügyeletet és 
végrehajtást is. A Bizottság 
iránymutatásokat adhat ki a lex specialis 
végrehajtásával kapcsolatban. Ez az 
irányelv nem zárja ki a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedésekkel és az 
események bejelentésével foglalkozó 
további ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
elfogadását. Ez az irányelv nem érinti a 
Bizottságra számos ágazatban – ideértve a 
közlekedést és az energiaágazatot is – 
átruházott, meglévő végrehajtási 
hatásköröket.

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Azoknak az 
ágazatspecifikus jogszabályoknak és 
eszközöknek, amelyek előírják az alapvető 
vagy fontos szervezetek számára, hogy 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
számukra jelentős eseményekre 
vonatkozóan adatszolgáltatási 
kötelezettségeket írnak elő, lehetőség 
szerint következetesen kell alkalmazniuk a 
terminológiát, és hivatkozniuk kell az ezen 
irányelv 4. cikkében szereplő 
fogalommeghatározásokra. Amennyiben 
egy ágazatspecifikus uniós jogi aktus 
előírja az alapvető vagy fontos szervezetek 
számára, hogy fogadjanak el 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket, vagy jelentsék az 
eseményeket vagy a jelentős 
kiberfenyegetéseket, amelyek legalább 
egyenértékűek az ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségekkel, továbbá 
hogy az alapvető vagy fontos szervezetek 
által végzett műveletek és szolgáltatások 
biztonsági aspektusainak teljes egészét 
alkalmazzák, akkor ezeket az 
ágazatspecifikus rendelkezéseket kell 
alkalmazni, ideértve a felügyeletet és 
végrehajtást is. A Bizottság 
iránymutatásokat adhat ki a lex specialis 
végrehajtásával kapcsolatban. Ez az 
irányelv nem zárja ki a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedésekkel és az 
események bejelentésével foglalkozó 
további ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
elfogadását. Ez az irányelv nem érinti a 
Bizottságra számos ágazatban – ideértve a 
közlekedést és az energiaágazatot is – 
átruházott, meglévő végrehajtási 
hatásköröket.

Or. en
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Indokolás

Továbbra is ennek az irányelvnek kell képeznie azt az alapot, amelynek megfelelően 
jogszabályok vagy eszközök révén kezelni kell a különböző ágazatspecifikus kérdéseket. A 
szabályozási átfedések és az abból eredő kockázatok elkerülése érdekében rendelkezni kell a 
jövőbeli ágazatspecifikus eszközök megfelelő összehangolásáról és koordinálásáról.

Módosítás 103
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Amennyiben egy 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus előírja az 
alapvető vagy fontos szervezetek számára, 
hogy fogadjanak el kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy 
jelentsék az eseményeket vagy a jelentős 
kiberfenyegetéseket, amelyek legalább 
egyenértékűek az ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségekkel, akkor 
ezeket az ágazatspecifikus rendelkezéseket 
kell alkalmazni, ideértve a felügyeletet és 
végrehajtást is. A Bizottság 
iránymutatásokat adhat ki a lex specialis 
végrehajtásával kapcsolatban. Ez az 
irányelv nem zárja ki a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedésekkel és az 
események bejelentésével foglalkozó 
további ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
elfogadását. Ez az irányelv nem érinti a 
Bizottságra számos ágazatban – ideértve a 
közlekedést és az energiaágazatot is – 
átruházott, meglévő végrehajtási 
hatásköröket.

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Alapkövetelményként az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusnak elő 
kell írnia az alapvető vagy fontos 
szervezetek számára, hogy fogadjanak el 
az ezen irányelv 18. cikkének (1), (2) 
bekezdésében és 20. cikkében 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedéseket és 
jelentsék be a biztonsági eseményeket 
vagy a jelentős kiberfenyegetéseket. 
Amennyiben az ágazatspecifikus 
jogszabályok külön felügyeleti és 
végrehajtási szabályokat írnak elő, ezeket 
a szabályokat kell alkalmazni. A Bizottság 
iránymutatásokat adhat ki a lex specialis 
végrehajtásával kapcsolatban. Ez az 
irányelv nem zárja ki a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedésekkel és az 
események bejelentésével foglalkozó 
további ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
elfogadását. Mindazonáltal a további 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
elfogadása során kellően figyelembe kell 
venni egy átfogó és következetes 
kiberbiztonsági keret szükségességét. Ez 
az irányelv nem érinti a Bizottságra számos 



AM\1232969HU.docx 13/188 PE693.680v01-00

HU

ágazatban – ideértve a közlekedést és az 
energiaágazatot is – átruházott, meglévő 
végrehajtási hatásköröket.

Or. en

Indokolás

Meg kell erősíteni a NIS2-irányelv mint a kiberbiztonság területére vonatkozó fő horizontális 
jogszabály jelentőségét. Biztosítékokat kell biztosítani arra vonatkozóan, hogy a jövőbeli 
ágazati jogszabályok ne változtassák meg a kiberbiztonsági követelmények és a biztonsági 
események bejelentése tekintetében a NIS2 keret fő elveit. Alapvető fontosságú továbbá, hogy 
a biztonsági eseményekre vonatkozó bejelentéseket valamennyi ágazat közvetlenül a CSIRT-
eknek küldje.

Módosítás 104
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Amennyiben egy 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus előírja az 
alapvető vagy fontos szervezetek számára, 
hogy fogadjanak el kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy 
jelentsék az eseményeket vagy a jelentős 
kiberfenyegetéseket, amelyek legalább 
egyenértékűek az ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségekkel, akkor 
ezeket az ágazatspecifikus rendelkezéseket 
kell alkalmazni, ideértve a felügyeletet és 
végrehajtást is. A Bizottság 
iránymutatásokat adhat ki a lex specialis 
végrehajtásával kapcsolatban. Ez az 
irányelv nem zárja ki a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedésekkel és az 
események bejelentésével foglalkozó 
további ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Amennyiben egy 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus előírja az 
alapvető vagy fontos szervezetek számára, 
hogy fogadjanak el kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy 
jelentsék az eseményeket vagy a jelentős 
kiberfenyegetéseket, amelyek legalább 
egyenértékűek az ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségekkel, akkor 
ezeket az ágazatspecifikus rendelkezéseket 
kell alkalmazni, ideértve a felügyeletet és 
végrehajtást is. A Bizottságnak 
iránymutatásokat kell kiadnia a lex 
specialis végrehajtásával kapcsolatban, 
figyelembe véve az ENISA és az 
együttműködési csoport vonatkozó 
véleményeit, szakértelmét és bevált 
gyakorlatait. Ez az irányelv nem zárja ki a 
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elfogadását. Ez az irányelv nem érinti a 
Bizottságra számos ágazatban – ideértve a 
közlekedést és az energiaágazatot is – 
átruházott, meglévő végrehajtási 
hatásköröket.

kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel és az események 
bejelentésével foglalkozó további 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
elfogadását. Ez az irányelv nem érinti a 
Bizottságra számos ágazatban – ideértve a 
közlekedést és az energiaágazatot is – 
átruházott, meglévő végrehajtási 
hatásköröket.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a lex specialis végrehajtása során tiszteletben tartsák a 
NIS-irányelvben meghatározott és megállapított biztonsági minimumkövetelményeket, a 
bizottsági iránymutatásokban figyelembe kell venni az ENISA és a hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési csoport által összegyűjtött bevált gyakorlatokat.

Módosítás 105
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Amennyiben egy 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus előírja az 
alapvető vagy fontos szervezetek számára, 
hogy fogadjanak el kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy 
jelentsék az eseményeket vagy a jelentős 
kiberfenyegetéseket, amelyek legalább 
egyenértékűek az ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségekkel, akkor 
ezeket az ágazatspecifikus rendelkezéseket 
kell alkalmazni, ideértve a felügyeletet és 
végrehajtást is. A Bizottság 
iránymutatásokat adhat ki a lex specialis 
végrehajtásával kapcsolatban. Ez az 
irányelv nem zárja ki a kiberbiztonsági 

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Amennyiben egy 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus előírja az 
alapvető vagy fontos szervezetek számára, 
hogy fogadjanak el kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy 
jelentsék az eseményeket vagy a jelentős 
kiberfenyegetéseket, amelyek legalább 
egyenértékűek az ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségekkel, továbbá 
amennyiben az előírások nem mondanak 
egymásnak ellent vagy nem fedik át 
egymást, akkor ezeket az ágazatspecifikus 
rendelkezéseket kell alkalmazni, ideértve a 
felügyeletet és végrehajtást is. A Bizottság 
átfogó iránymutatásokat ad ki az egyes 
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kockázatkezelési intézkedésekkel és az 
események bejelentésével foglalkozó 
további ágazatspecifikus uniós jogi 
aktusok elfogadását. Ez az irányelv nem 
érinti a Bizottságra számos ágazatban – 
ideértve a közlekedést és az 
energiaágazatot is – átruházott, meglévő 
végrehajtási hatásköröket.

ágazatspecifikus jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatban, beleértve azt 
is, hogy azok milyen hatással vannak az 
irányelv alkalmazására. Ez az irányelv 
nem érinti a Bizottságra számos ágazatban 
– ideértve a közlekedést és az 
energiaágazatot is – átruházott, meglévő 
végrehajtási hatásköröket.

Or. en

Módosítás 106
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kiberbiztonság és a szervezetek 
fizikai biztonsága közötti összefüggésekre 
tekintettel koherens megközelítést kell 
biztosítani az (EU) XXX/XXX európai 
parlamenti és tanácsi irányelv17 és ezen 
irányelv között. Ennek elérése érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
(EU) XXX/XXX irányelv alapján a 
kritikus jelentőségű szervezeteket és 
azokkal egyenértékű szervezeteket ezen 
irányelv alapján alapvető szervezeteknek 
tekintsék. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy kiberbiztonsági 
stratégiáik biztosítsanak egy politikai 
keretet az ezen irányelv és az (EU) 
XXX/XXX irányelv szerinti illetékes 
hatóság közötti fokozott koordinációra az 
eseményekkel és a kiberfenyegetésekkel 
kapcsolatos információk megosztása és 
felügyeleti feladatok összefüggésében. A 
két irányelv szerinti hatóságoknak együtt 
kell működniük és információt kell 
cserélniük, különös tekintettel a kritikus 
szervezetek azonosítására, a 
kiberfenyegetésekre, a kiberbiztonsági 
kockázatokra, a kritikus szervezeteket 
érintő eseményekre, valamint a kritikus 
szervezetek által végrehajtott 

(14) A kiberbiztonság és a szervezetek 
fizikai biztonsága közötti összefüggésekre 
tekintettel koherens megközelítést kell 
biztosítani az (EU) XXX/XXX európai 
parlamenti és tanácsi irányelv17 és ezen 
irányelv között. Ennek elérése érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
(EU) XXX/XXX irányelv alapján a 
kritikus jelentőségű szervezeteket és 
azokkal egyenértékű szervezeteket ezen 
irányelv alapján alapvető szervezeteknek 
tekintsék. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy kiberbiztonsági 
stratégiáik biztosítsanak egy politikai 
keretet az ezen irányelv és az (EU) 
XXX/XXX irányelv szerinti illetékes 
hatóság közötti fokozott koordinációra az 
eseményekkel és a kiberfenyegetésekkel 
kapcsolatos információk megosztása és 
felügyeleti feladatok összefüggésében. A 
két irányelv szerinti hatóságoknak együtt 
kell működniük és rendszeresen 
információt kell cserélniük, különös 
tekintettel a kritikus szervezetek 
azonosítására, a kiberfenyegetésekre, a 
kiberbiztonsági kockázatokra, a kritikus 
szervezeteket érintő eseményekre, valamint 
a kritikus szervezetek által végrehajtott 
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kiberbiztonsági intézkedésekre. Az (EU) 
XXX/XXX irányelv szerinti illetékes 
hatóságok kérésére az ezen irányelv 
alapján illetékes hatóságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy felügyeleti és 
végrehajtási hatáskörüket gyakorolhassák a 
kritikusnak minősített alapvető 
szervezeteknél. E célból a két hatóságnak 
együtt kell működnie és információt kell 
cserélnie.

kiberbiztonsági intézkedésekre. Az (EU) 
XXX/XXX irányelv szerinti illetékes 
hatóságok kérésére az ezen irányelv 
alapján illetékes hatóságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy felügyeleti és 
végrehajtási hatáskörüket gyakorolhassák a 
kritikusnak minősített alapvető 
szervezeteknél. E célból a két hatóságnak 
együtt kell működnie és információt kell 
cserélnie.

_________________ _________________
17 [illessze be a teljes címet és a HL-
kiadvány hivatkozását, amikor ismertté 
válik].

17 [illessze be a teljes címet és a HL-
kiadvány hivatkozását, amikor ismertté 
válik].

Or. en

Módosítás 107
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ. Ezért ezt az irányelvet a 
DNS-feloldási lánc mentén minden DNS-
szolgáltatóra alkalmazni kell, ideértve a 
gyökérnévhez tartozó szerverek 
üzemeltetőit, a legfelső szintű domén 
(TLD) névszervereket, a doménnevek 
hiteles névszervereit és a rekurzív 
felbontókat.

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ.

Or. en
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Indokolás

Mivel ez az irányelv általános kiberbiztonsági keretet határoz meg a hálózatok számára, a 
DNS-üzemeltetők az alapvető vagy fontos szervezetek kategóriájába tartozhatnak, de a DNS-
re vonatkozó ágazati szabályozást csak szükség esetén és külön jogi aktus révén kell 
bevezetni.

Módosítás 108
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ. Ezért ezt az irányelvet a 
DNS-feloldási lánc mentén minden DNS-
szolgáltatóra alkalmazni kell, ideértve a 
gyökérnévhez tartozó szerverek 
üzemeltetőit, a legfelső szintű domén 
(TLD) névszervereket, a doménnevek 
hiteles névszervereit és a rekurzív 
felbontókat.

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ. Ezért ezt az irányelvet a 
legfelső szintű doménnévszerverekre 
(TLD), a nyilvános és nyílt, ismétlődő 
domainnév-feloldási szolgáltatásokra, 
valamint a hiteles domainnév-feloldási 
szolgáltatásokra kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem alkalmazandó azokra a 
decentralizált szolgáltatásokra, amelyek 
esetében nem létezik központosított 
adminisztráció, például a 
gyökérnévszerverekre.

Or. en

Indokolás

A DNS felbontási oldala közötti különbségtétel elengedhetetlen ahhoz, hogy a hatály 
kiterjedjen a szükséges szolgáltatásokra, kizárva a gyökérnévszervereket. Ezek kizárása az 
irányelv hatálya alól, amennyiben ez elengedhetetlen az internet fenntartásához és 
megnyitásához, valamint a széttöredezettség és az irányelv területen kívüli alkalmazásának 
elkerüléséhez.
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Módosítás 109
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ. Ezért ezt az irányelvet a 
DNS-feloldási lánc mentén minden DNS-
szolgáltatóra alkalmazni kell, ideértve a 
gyökérnévhez tartozó szerverek 
üzemeltetőit, a legfelső szintű domén 
(TLD) névszervereket, a doménnevek 
hiteles névszervereit és a rekurzív 
felbontókat.

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ. Ezért ezt az irányelvet a 
nyilvánosan hozzáférhető ismétlődő 
doménnév-feloldási szolgáltatásokra, 
valamint a hiteles doménnév-feloldási 
szolgáltatásokra kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem alkalmazandó a 
gyökérnévszerverekre.

Or. en

Módosítás 110
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ. Ezért ezt az irányelvet a 
DNS-feloldási lánc mentén minden DNS-
szolgáltatóra alkalmazni kell, ideértve a 
gyökérnévhez tartozó szerverek 
üzemeltetőit, a legfelső szintű domén 
(TLD) névszervereket, a doménnevek 

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ. Ezért ezt az irányelvet a 
DNS-feloldási lánc mentén minden DNS-
szolgáltatóra, a legfelső szintű domén 
(TLD) névszerverekre, a doménnevek 
hiteles névszervereire és a rekurzív 
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hiteles névszervereit és a rekurzív 
felbontókat.

felbontókra kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 111
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A pereminformatikai ökorendszer 
a kiberfenyegetésekre érzékeny, 
kialakulóban lévő vektor, és az eszközökre 
– például a routerekre, kapcsolókra és 
tűzfalakra – irányuló támadások egyre 
növekvő tendenciája jelentős hatást 
gyakorol mind a vállalkozásokra, mind 
pedig az összekapcsolt digitális 
ökoszisztéma egészére. A nagymértékben 
elosztott formában biztosított 
pereminformatikai ökorendszerek 
elengedhetetlenek a dolgok internetének 
(IoT), a dolgok ipari internetének (IIoT) 
és az olyan összekapcsolt eszközök ágazati 
ökoszisztémáinak fejlesztéséhez, mint a 
konnektivitási infrastruktúra és az 
autonóm járművek. Az IoT-eszközök 
potenciálisan további támadási felületeket 
kínálhatnak, és lehetővé tehetik a 
fenyegetések és támadások eltérítését az 
eszközről a hálózatba vagy a felhőbe. Az 
IoT-eszközök vagy a dolgok internetéhez 
kapcsolódó átjárók gyenge biztonsága 
akadályozhatja a teljes összeköttetési lánc 
biztonságát, valamint a perem és a felhő 
felé irányuló adatáramlást, és ennek 
következtében hatással lehet az 
ökoszisztéma általános biztonságára.

Or. en
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Indokolás

A megosztott felhőalapú számítástechnika és az összekapcsolt eszközök további támadási 
felületeket kínálnak, és a kockázatok, események és kiberbiztonsági fenyegetések 
továbbgyűrűző hatásaihoz vezethetnek.

Módosítás 112
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A számítástechnikai teljesítmény 
folyamatos növekedése, valamint az 
exponenciális technológiák – például a 
gépi tanulás (ML) és a mesterséges 
intelligencia (MI) – egyre fejlettebb 
érettségi szintje lehetővé teszi a 
kiberfenyegetések valós idejű észlelésére, 
elemzésére, megfékezésére és az azokra 
való reagálásra szolgáló fejlett 
kiberbiztonsági képességek kifejlesztését a 
gyorsan változó fenyegetettségi 
helyzetben. Az MI-eszközöket és -
alkalmazásokat biztonsági ellenőrzések 
fejlesztésére használják, többek között – 
de nem kizárólag – aktív tűzfalak, 
intelligens vírusirtás, automatizált 
kiberfenyegetés-felderítési műveletek, MI-
fuzzolás, intelligens kriminalisztika, e-
mailek vizsgálata, adaptív tesztkörnyezet 
kialakításának és rosszindulatú szoftverek 
automatizált elemzésének fejlesztésére.

Or. en

Indokolás

A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás fokozhatja a kiberbiztonsági eszközök és 
alkalmazások képességeit, és lehetővé teheti a kollektív fenyegetettségi intelligencia új 
formáinak létrehozását és a kiberbiztonságot fokozó funkciók automatizálását.
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Módosítás 113
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) A mesterséges intelligencián 
alapuló rendszerek által működtetett 
adatközpontú eszközök és alkalmazások 
nagy mennyiségű adat – köztük személyes 
adatok – feldolgozását teszik szükségessé. 
A kiberbiztonságot erősítő eszközökben és 
alkalmazásokban a mesterséges 
intelligencián alapuló rendszerek teljes 
életciklusa alatt kockázatok állnak fenn, 
és az egyének jogaiba és szabadságaiba 
való indokolatlan beavatkozás 
kockázatának csökkentése érdekében az 
(EU) 2016/679 rendelet 25. cikkében 
meghatározott beépített és alapértelmezett 
adatvédelmi követelményeket kell 
alkalmazni. A megfelelő biztosítékoknak – 
például az álnevesítésnek, a titkosításnak, 
az adatpontosságnak és az 
adatminimalizálásnak – a kiberbiztonsági 
alkalmazásokban és folyamatokban 
alkalmazott mesterséges intelligencián 
alapuló rendszerek tervezésébe és 
használatába történő beépítése 
elengedhetetlen azon kockázatok 
csökkentéséhez, amelyeket az ilyen 
rendszerek jelenthetnek a személyes 
adatokra nézve.

Or. en

Indokolás

A mesterséges intelligencián alapuló kiberbiztonsági eszközöknek és alkalmazásoknak 
figyelembe kell venniük a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat. Az 
ilyen eszközök tervezése és a kiberbiztonságba történő integrálása során tiszteletben kell 
tartani az (EU) 2016/679 rendeletben a beépített és alapértelmezett adatvédelemre 
vonatkozóan meghatározott követelményeket.
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Módosítás 114
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) A tagállamoknak nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáik részeként 
szakpolitikákat kell elfogadniuk a 
mesterséges intelligencián alapuló 
rendszerek előmozdítására és 
kiberbiztonsági események és 
fenyegetések megelőzésébe és 
felderítésébe való integrálására. E 
politikáknak a fenyegetések elemzésének, 
validálásának és rangsorolásának 
felgyorsítása érdekében hangsúlyt kell 
fektetniük a technológiai és operatív 
intézkedésekre, többek között a 
munkafolyamatok automatizálására, az 
adatfolyam-elemzésre, az aktív nyomon 
követésre, az intelligens előrejelzésre és a 
hálózati fenyegetések fejlett észlelésére. Az 
ENISA nemzeti képességértékelési kerete 
(NCAF) segítheti a tagállami 
szakpolitikák értékelését és 
összehangolását a rendelkezésre álló 
felhasználási esetek és fő 
teljesítménymutatók alapján. Ezen 
túlmenően az uniós kiberbiztonsági 
helyzetről szóló, az ezen irányelv 15. cikke 
szerinti ENISA-jelentés értelmében a 
kiberbiztonsági mutató módszertani 
kialakítása során figyelembe kell venni a 
tagállamoknak a mesterséges 
intelligencián alapuló rendszerek 
kiberbiztonsági integrációja tekintetében 
meglévő képességeinek és általános 
érettségének értékelését.

Or. en

Indokolás

A tagállamok nemzeti kiberbiztonsági stratégiái, amelyek magukban foglalják a mesterséges 
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intelligencia előmozdítását és beépítését a kiberbiztonsággal kapcsolatos gyakorlatokba 
annak érdekében, hogy lehetővé váljon a jövőre vonatkozó nemzeti kiberbiztonsági 
folyamatok kidolgozása.

Módosítás 115
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
17 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17e) A nyílt forráskódú kiberbiztonsági 
eszközök nagyobb fokú átláthatóságot 
biztosítanak, és pozitív hatást gyakorolnak 
az ipari innováció hatékonyságára. A nyílt 
szabványok megkönnyítik a biztonsági 
eszközök közötti interoperabilitást, 
előnyösek az ipari szereplők biztonsága 
szempontjából, lehetővé teszik az egyetlen 
beszállítótól vagy értékesítőtől való függés 
diverzifikációját, és a kiberfenyegetés 
felderítéséhez átfogóbb keretet nyújtanak. 
A kiberfenyegetés-felderítés félig 
automatizált végzése fontos eszköz a 
kiberfenyegetés-felderítés elemzését 
alátámasztó manuális lépések számának 
csökkentéséhez. Tovább kell vizsgálni a 
mesterséges intelligencia és a mesterséges 
tanulás kiberfenyegetés-felderítésen belüli 
alkalmazását a gépi tanulási funkciók 
kiberfenyegetés-felderítési 
tevékenységeken belüli értékének növelése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A nyílt forráskódú eszközök és alkalmazások növelik az interoperabilitást, és lehetővé teszik 
az ipari érdekelt felek egyetlen értékesítőtől való függésének diverzifikációját. Ezek az 
eszközök a fokozott automatizálást is lehetővé tehetik.
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Módosítás 116
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
17 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17f) A tagállamoknak ki kell 
dolgozniuk a nyílt forráskódú eszközök 
közigazgatásba történő integrálására 
irányuló politikát, és tovább kell 
vizsgálniuk a nyílt forráskódú szoftverek 
szélesebb körű alkalmazásának 
ösztönzésére irányuló intézkedéseket 
olyan stratégiák kidolgozása révén, 
amelyek kezelik és minimalizálják azokat 
a jogi és technikai kockázatokat, 
amelyekkel a szervezetek szembesülnek az 
engedélyezés és a szükséges szintű 
technikai támogatás tekintetében. Ezek a 
politikák különösen fontosak a 
végrehajtás szempontjából jelentős 
költségekkel szembesülő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára, 
amely költségek a lehető legkisebbre 
csökkenthetők a konkrét alkalmazások 
vagy eszközök iránti igény csökkentése 
révén.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ki kell dolgozniuk a nyílt forráskódú eszközök és alkalmazások nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáikba történő integrálására vonatkozó szakpolitikákat.

Módosítás 117
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(19) A 97/67/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében18 vett postai 
szolgáltatóknak, valamint az expressz és 
futárszállítási szolgáltatóknak ezen 
irányelv hatálya alá kell tartozniuk, ha a 
postai kézbesítési lánc legalább egyik 
lépését biztosítják, különös tekintettel az 
elszámolásra, a válogatásra vagy a 
terjesztésre, ideértve az átvételi 
szolgáltatásokat is. Azoknak a szállítási 
szolgáltatásoknak, amelyeket nem e 
lépések egyikével kapcsolatban végeznek, 
a postai szolgáltatások körén kívül kell 
esniük.

(19) A 97/67/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében18 vett postai 
szolgáltatóknak, valamint az expressz és 
futárszállítási szolgáltatóknak ezen 
irányelv hatálya alá kell tartozniuk, ha a 
postai kézbesítési lánc legalább egyik 
lépését biztosítják, különös tekintettel az 
elszámolásra, a válogatásra vagy a 
terjesztésre, ideértve az átvételi 
szolgáltatásokat is, egyúttal figyelembe 
kell venniük a hálózati és információs 
rendszerektől való függésük mértékét. 
Azoknak a szállítási szolgáltatásoknak, 
amelyeket nem e lépések egyikével 
kapcsolatban végeznek, a postai 
szolgáltatások körén kívül kell esniük.

_________________ _________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 
97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a 
közösségi postai szolgáltatások belső 
piacának fejlesztésére és a szolgáltatás 
minőségének javítására vonatkozó közös 
szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a 
közösségi postai szolgáltatások belső 
piacának fejlesztésére és a szolgáltatás 
minőségének javítására vonatkozó közös 
szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o.).

Or. en

Módosítás 118
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az egyre növekvő kölcsönös 
függőségek az egyre inkább nemzetközivé 
váló és egymástól függő olyan szolgáltatási 
hálózat következményei, amelyek az Unió 
egész területén kulcsfontosságú 
infrastruktúrákat használnak az energia-, a 
közlekedési, a digitális infrastruktúra, az 
ivóvíz- és szennyvíz-, az egészségügyi 
ágazatban, a közigazgatás bizonyos 
vonatkozásaiban, valamint az űrágazatban, 
amennyiben bizonyos szolgáltatások 
nyújtása olyan földi infrastruktúráktól 

(20) Az egyre növekvő kölcsönös 
függőségek az egyre inkább nemzetközivé 
váló és egymástól függő olyan szolgáltatási 
hálózat következményei, amelyek az Unió 
egész területén kulcsfontosságú 
infrastruktúrákat használnak az energia-, a 
közlekedési, a digitális infrastruktúra, az 
ivóvíz- és szennyvíz-, az egészségügyi 
ágazatban, valamint az űrágazatban, 
amennyiben bizonyos szolgáltatások 
nyújtása olyan földi infrastruktúráktól 
függ, amelyek tulajdonosai, kezelői és 
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függ, amelyek tulajdonosai, kezelői és 
üzemeltetői tagállamok vagy 
magánszemélyek, tehát nem tartoznak ide 
az Unió vagy űrprogramja részeként annak 
megbízottja tulajdonában lévő, általa kezelt 
vagy üzemeltetett infrastruktúrák. Ezek az 
egymásrautaltságok azt jelentik, hogy 
bármilyen zavarnak – akkor is, ha 
eredetileg csak egy szervezetre vagy egy 
ágazatra korlátozódik – szélesebb körben 
lépcsőzetes hatásai lehetnek, ami 
messzemenő és hosszú távú negatív 
hatásokat eredményezhet a szolgáltatások 
belső piacon történő nyújtásában. A 
Covid19-járvány megmutatta az egyre 
inkább egymásra utalt társadalmaink 
sérülékenységét az alacsony valószínűségű 
kockázatokkal szemben.

üzemeltetői tagállamok vagy 
magánszemélyek, tehát nem tartoznak ide 
az Unió vagy űrprogramja részeként annak 
megbízottja tulajdonában lévő, általa kezelt 
vagy üzemeltetett infrastruktúrák. Ezek az 
egymásrautaltságok azt jelentik, hogy 
bármilyen zavarnak – akkor is, ha 
eredetileg csak egy szervezetre vagy egy 
ágazatra korlátozódik – szélesebb körben 
lépcsőzetes hatásai lehetnek, ami 
messzemenő és hosszú távú negatív 
hatásokat eredményezhet a szolgáltatások 
belső piacon történő nyújtásában. A 
Covid19-járvány megmutatta az egyre 
inkább egymásra utalt társadalmaink 
sérülékenységét az alacsony valószínűségű 
kockázatokkal szemben.

Or. en

Módosítás 119
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a közigazgatási szerveik által 
használt hálózati és információs 
rendszerek a nemzeti kiberbiztonsági 
szabályozás hatálya alá tartozzanak. Adott 
esetben a közigazgatási szerveket az 
alapvető és fontos szervezetekre vonatkozó 
kötelezettségekhez hasonló 
kötelezettségeknek kell alávetni.

Or. en

Módosítás 120
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
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21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Figyelemmel a nemzeti irányítási 
struktúrák közötti különbségekre, és a már 
meglévő ágazati megállapodások vagy az 
uniós felügyeleti és szabályozó testületek 
védelme érdekében a tagállamok több 
olyan nemzeti illetékes hatóságot 
jelölhetnek ki, amelyek a hálózat és az 
ezen irányelv szerinti alapvető és fontos 
szervezetek információs rendszerei 
biztonságával kapcsolatos feladatok 
ellátásáért felelnek. A tagállamok ezt a 
szerepkört egy meglévő hatóságra 
bízhatják.

(21) Figyelemmel a nemzeti irányítási 
struktúrák közötti különbségekre, és a már 
meglévő ágazati megállapodások vagy az 
uniós felügyeleti és szabályozó testületek 
védelme érdekében a tagállamok több 
olyan nemzeti illetékes hatóságot 
jelölhetnek ki, amelyek a hálózat és az 
ezen irányelv szerinti alapvető és fontos 
szervezetek információs rendszerei 
biztonságával kapcsolatos feladatok 
ellátásáért, különösen a felügyeletért és a 
végrehajtásért felelnek. A tagállamok ezt a 
szerepkört egy meglévő hatóságra 
bízhatják. Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik 
ellátásához szükséges eszközökkel, 
beleértve a hálózatok és a szolgáltatások 
biztonsági szintjének meghatározásához 
szükséges információhoz való 
hozzájutásra vonatkozó hatásköröket is. A 
hatóságoknak továbbá rendelkezniük kell 
a szolgáltatások működésére nézve 
jelentős hatással járó, valós biztonsági 
eseményekkel kapcsolatos, átfogó és 
megbízható adatokhoz való hozzájutásra 
vonatkozó jogosultsággal is. Szükség 
esetén a CSIRT-eknek kell segíteniük 
őket. A CSIRT-ek különösen arra 
kötelezhetők, hogy tájékoztassák az 
illetékes hatóságokat a szolgáltatásokat 
érintő kockázatokról és biztonsági 
eseményekről, és javaslatokat tegyenek 
azok kezelésére.

Or. en

Módosítás 121
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A kiberbiztonság területén működő 
köz-magán társulások (PPP-k) megfelelő 
keretet biztosíthatnak az ismeretek 
cseréjéhez, a bevált gyakorlatok 
megosztásához és a valamennyi érdekelt 
fél közötti közös megértés kialakításához. 
A célorientált és a szolgáltatásokat 
kiszervező PPP-k  előmozdítják a 
kiberbiztonság kultúráját tagállami 
szinten, és fellendítik a szakértelem 
cseréjét és átadását, ezáltal növelve a 
kiberbiztonsági tudatosságot és az állami 
és magánszervezetek közötti kölcsönös 
támogatás általános szintjét. A hibrid 
PPP-k lehetővé teszik a kormányok 
számára, hogy a CSIRT üzemeltetését 
vagy szolgáltatásspecifikus funkcióit 
olyan tapasztalt szervezethez rendeljék, 
amely elősegíti a közigazgatási szervek 
hozzáférését a magánszektor 
erőforrásaihoz, és növeli az érdekelt felek 
közötti bizalmat azáltal, hogy proaktív 
hozzáállást alakít ki incidensek vagy 
válságok esetén.

Or. en

Módosítás 122
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A tagállamoknak nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáik részeként 
szakpolitikákat kell elfogadniuk, amelyek 
megalapozzák a kiberbiztonsággal 
foglalkozó PPP-k létrehozását. E 
politikáknak egyértelművé kell tenniük 
többek között a hatókört és a részt vevő 
érdekelt feleket, az irányítási modellt, a 
rendelkezésre álló finanszírozási 
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lehetőségeket, valamint a részt vevő 
érdekelt felek közötti interakciót. A PPP-k 
kihasználhatják a magánszektorbeli 
szervezetek szakértelmét annak 
érdekében, hogy támogassák a tagállamok 
illetékes hatóságait a legkorszerűbb 
szolgáltatások és folyamatok 
kifejlesztésében, ideértve többek között az 
információcserét, a korai 
figyelmeztetéseket, a kiberfenyegetés- és 
kiberesemény-gyakorlatokat, a 
válságkezelést és a rezilienciatervezést.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak PPP-politikákat kell beépíteniük a nemzeti kiberbiztonsági stratégiáikba, 
meghatározva az irányítási modellt alátámasztó konkrét rendelkezéseket, a finanszírozási 
lehetőségeket és a PPP-kereten belüli kölcsönhatást annak érdekében, hogy a korlátozott 
erőforrásokkal rendelkező tagállamok felhasználhassák a magánszektor erőforrásait az 
illetékes hatóságaik és a CSIRT-ek további megerősítése érdekében.

Módosítás 123
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Manuel Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A kiberbűnözés határokon átnyúló 
probléma, amely folyamatosan változó 
folyamat, ezért annak érdekében, hogy az 
egész EU-ban megvalósuljon a 
kiberbiztonság közös szintje, a lehető 
legnagyobb mértékben harmonizálni kell 
a kiberfenyegetések és -támadások 
megelőzésére, észlelésére és az azokra 
való reagálásra vonatkozó szabályokat. 
Ezért az ENISA-nak folyamatos technikai 
támogatást kell nyújtania a tagállamok és 
az illetékes nemzeti hatóságok számára, és 
felügyeleti feladatai mellett az ENISA-nak 
rendszeres ajánlásokat és iránymutatást 
kell nyújtania a bevált kiberbiztonsági 
gyakorlatok végrehajtásához, többek 
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között a kkv-k és a munkavállalók 
támogatása céljából.

Or. en

Módosítás 124
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak mind technikai, 
mind szervezeti képességek tekintetében 
megfelelő felszereléssel kell rendelkezniük 
a hálózati és információs rendszerekkel 
kapcsolatos események és kockázatok 
megelőzésére, felderítésére, azok 
kezelésére és mérséklésére. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy jól működő CSIRT-ekkel, más néven 
számítógépes vészhelyzeteket elhárító 
csoportokkal (CERT-ek) rendelkezzenek, 
amelyek megfelelnek az alapvető 
követelményeknek annak érdekében, hogy 
garantálják az események és kockázatok 
kezelésének hatékony és kompatibilis 
képességeit, valamint hogy uniós szinten 
biztosítsák a hatékony együttműködést. 
Figyelemmel a szervezetek és a CSIRT-ek 
közötti bizalmi kapcsolat fokozására, 
azokban az esetekben, amikor a CSIRT az 
illetékes hatóság része, a tagállamoknak 
fontolóra kell venniük a CSIRT-ek által 
biztosított operatív feladatok funkcionális 
elkülönítését, különösen az 
információmegosztással és a szervezetek és 
az illetékes hatóságok felügyeleti 
tevékenységei támogatásával kapcsolatban.

(24) A tagállamoknak mind technikai, 
mind szervezeti képességek tekintetében 
megfelelő felszereléssel kell rendelkezniük 
a hálózati és információs rendszerekkel 
kapcsolatos események és kockázatok 
megelőzésére, felderítésére, azok 
kezelésére és mérséklésére. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
CSIRT-ek megfelelő, biztonságos és 
ellenálló képes kommunikációs és 
információs infrastruktúrával 
rendelkezzenek a CSIRT-ek közötti, 
valamint az alapvető és fontos 
szervezetekkel és más érintett felekkel 
folytatott információcseréhez. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy jól működő CSIRT-ekkel, más néven 
számítógépes vészhelyzeteket elhárító 
csoportokkal (CERT-ek) rendelkezzenek, 
amelyek megfelelnek az alapvető 
követelményeknek annak érdekében, hogy 
garantálják az események és kockázatok 
kezelésének hatékony és kompatibilis 
képességeit, valamint hogy uniós szinten 
biztosítsák a hatékony együttműködést. 
Figyelemmel a szervezetek és a CSIRT-ek 
közötti bizalmi kapcsolat fokozására, 
azokban az esetekben, amikor a CSIRT az 
illetékes hatóság része, a tagállamoknak 
fontolóra kell venniük a CSIRT-ek által 
biztosított operatív feladatok funkcionális 
elkülönítését, különösen az 
információmegosztással és a szervezetek és 
az illetékes hatóságok felügyeleti 



AM\1232969HU.docx 31/188 PE693.680v01-00

HU

tevékenységei támogatásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 125
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak mind technikai, 
mind szervezeti képességek tekintetében 
megfelelő felszereléssel kell rendelkezniük 
a hálózati és információs rendszerekkel 
kapcsolatos események és kockázatok 
megelőzésére, felderítésére, azok 
kezelésére és mérséklésére. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy jól működő CSIRT-ekkel, más néven 
számítógépes vészhelyzeteket elhárító 
csoportokkal (CERT-ek) rendelkezzenek, 
amelyek megfelelnek az alapvető 
követelményeknek annak érdekében, hogy 
garantálják az események és kockázatok 
kezelésének hatékony és kompatibilis 
képességeit, valamint hogy uniós szinten 
biztosítsák a hatékony együttműködést. 
Figyelemmel a szervezetek és a CSIRT-ek 
közötti bizalmi kapcsolat fokozására, 
azokban az esetekben, amikor a CSIRT az 
illetékes hatóság része, a tagállamoknak 
fontolóra kell venniük a CSIRT-ek által 
biztosított operatív feladatok funkcionális 
elkülönítését, különösen az 
információmegosztással és a szervezetek és 
az illetékes hatóságok felügyeleti 
tevékenységei támogatásával kapcsolatban.

(24) A tagállamoknak mind technikai, 
mind szervezeti képességek tekintetében 
megfelelő felszereléssel kell rendelkezniük 
a hálózati és információs rendszerekkel 
kapcsolatos események és kockázatok 
megelőzésére, felderítésére, azok 
kezelésére és mérséklésére. A 
tagállamoknak ezért ezen irányelv 
értelmében ki kell jelölniük egy vagy több 
CSIRT-et, és biztosítaniuk kell megfelelő 
működésüket, és hogy megfeleljenek az 
alapvető követelményeknek annak 
érdekében, hogy garantálják az események 
és kockázatok kezelésének hatékony és 
kompatibilis képességeit, valamint hogy 
uniós szinten biztosítsák a hatékony 
együttműködést. A tagállamok meglévő 
számítógépes vészhelyzeteket elhárító 
csoportokat (CERT-eket) is kijelölhetnek 
CSIRT-nek. Figyelemmel a szervezetek és 
a CSIRT-ek közötti bizalmi kapcsolat 
fokozására, azokban az esetekben, amikor 
a CSIRT az illetékes hatóság része, a 
tagállamoknak fontolóra kell venniük a 
CSIRT-ek által biztosított operatív 
feladatok funkcionális elkülönítését, 
különösen az információmegosztással és a 
szervezetek és az illetékes hatóságok 
felügyeleti tevékenységei támogatásával 
kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 126
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A személyes adatok tekintetében a 
CSIRT-ek az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel19 
összhangban a személyes adatok 
tekintetében ezen irányelv alapján 
valamely szervezet nevében és kérésére a 
szolgáltatások nyújtásához használt 
hálózati és információs rendszereket 
proaktív átvizsgálhatják. A tagállamoknak 
arra kell törekedniük, hogy valamennyi 
ágazati CSIRT számára egyenlő szintű 
technikai képességeket biztosítsanak. A 
tagállamok kérhetik az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynökségének (ENISA) 
segítségét a nemzeti CSIRT-ek 
fejlesztéséhez.

(25) A személyes adatok tekintetében a 
CSIRT-ek az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel19 
összhangban a személyes adatok 
tekintetében ezen irányelv alapján 
valamely szervezet nevében és kérésére, 
illetve a nemzetbiztonságot fenyegető 
komoly veszély esetén a szolgáltatások 
nyújtásához használt hálózati és 
információs rendszereket proaktív 
átvizsgálhatják. Annak ismerete, hogy a 
gazdálkodó egység kiváltságos irányítási 
interfészt működtet-e, befolyásolja a 
kockázatcsökkentő intézkedések 
végrehajtásának sebességét. Kritikus 
fontosságú, hogy a szervezet vagy a 
CSIRT valamely szervezet kérésére képes 
legyen folyamatosan feltárni, leltározni, 
kezelni és nyomon követni az internetre 
mutató valamennyi eszközt, mind a 
helyszíneken, mind a felhőben, hogy 
megértse az ellátási lánc újonnan 
felfedezett veszélyeztetésével vagy kritikus 
sebezhetőségével kapcsolatos általános 
szervezeti kockázatukat. A tagállamoknak 
arra kell törekedniük, hogy valamennyi 
ágazati CSIRT számára egyenlő szintű 
technikai képességeket biztosítsanak. A 
tagállamok kérhetik az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynökségének (ENISA) 
segítségét a nemzeti CSIRT-ek 
fejlesztéséhez.

_________________ _________________
19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
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adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 127
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A személyes adatok tekintetében a 
CSIRT-ek az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel19 
összhangban a személyes adatok 
tekintetében ezen irányelv alapján 
valamely szervezet nevében és kérésére a 
szolgáltatások nyújtásához használt 
hálózati és információs rendszereket 
proaktív átvizsgálhatják. A tagállamoknak 
arra kell törekedniük, hogy valamennyi 
ágazati CSIRT számára egyenlő szintű 
technikai képességeket biztosítsanak. A 
tagállamok kérhetik az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynökségének (ENISA) 
segítségét a nemzeti CSIRT-ek 
fejlesztéséhez.

(25) A személyes adatok tekintetében a 
CSIRT-ek az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel19 
összhangban a személyes adatok 
tekintetében ezen irányelv alapján 
valamely szervezet nevében és kérésére a 
szolgáltatások nyújtásához használt 
hálózati és információs rendszereket 
proaktív átvizsgálhatják annak érdekében, 
hogy azonosítsák, enyhítsék vagy 
megelőzzék a konkrét hálózat- és 
információbiztonságot fenyegető 
veszélyeket  A személyes adatok ilyen 
vizsgálattal történő feldolgozását a 
szükséges minimumra kell korlátozni, és 
különösen tiszteletben kell tartani az 
adatminimalizálás, a célhoz kötöttség, 
valamint a beépített és alapértelmezett 
adatvédelem elvét. A tagállamoknak arra 
kell törekedniük, hogy valamennyi ágazati 
CSIRT számára egyenlő szintű technikai 
képességeket biztosítsanak. A tagállamok 
kérhetik az Európai Unió Kiberbiztonsági 
Ügynökségének (ENISA) segítségét a 
nemzeti CSIRT-ek fejlesztéséhez.

_________________ _________________
19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
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hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Konkrét esetben a célzott igények kielégítése érdekében az ilyen vizsgálatot jogi 
egyértelműségnek és biztosítékoknak kell kísérniük.

Módosítás 128
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Manuel Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A személyes adatok tekintetében a 
CSIRT-ek az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel19 
összhangban a személyes adatok 
tekintetében ezen irányelv alapján 
valamely szervezet nevében és kérésére a 
szolgáltatások nyújtásához használt 
hálózati és információs rendszereket 
proaktív átvizsgálhatják. A tagállamoknak 
arra kell törekedniük, hogy valamennyi 
ágazati CSIRT számára egyenlő szintű 
technikai képességeket biztosítsanak. A 
tagállamok kérhetik az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynökségének (ENISA) 
segítségét a nemzeti CSIRT-ek 
fejlesztéséhez.

(25) A személyes adatok tekintetében a 
CSIRT-ek az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel19 
összhangban a személyes adatok 
tekintetében ezen irányelv alapján 
valamely szervezet nevében és kérésére a 
szolgáltatások nyújtásához használt 
hálózati és információs rendszereket 
proaktív átvizsgálhatják. A tagállamoknak 
arra kell törekedniük, hogy valamennyi 
ágazati CSIRT számára egyenlő szintű 
technikai képességeket biztosítsanak. A 
tagállamok kérhetik az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynökségének (ENISA) 
segítségét a nemzeti CSIRT-ek 
fejlesztéséhez. A személyes adatok 
tekintetében minden olyan köz- és/vagy 
magánszervezetnek, amely bejelentett 
esemény vagy feltárt kiberbiztonsági 
fenyegetés miatt hozzá kíván férni vagy 
jogszerűen hozzá kíván férni a személyes 
adatokhoz, az általános adatvédelmi 
rendelettel tökéletes összhangban kell 
eljárnia.

_________________ _________________
19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
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természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 129
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Martina Dlabajová

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel a kiberbiztonság terén 
folytatott nemzetközi együttműködés 
fontosságára, a CSIRT-ek részt vehetnek 
az ezen irányelv által létrehozott CSIRT-
hálózatok mellett nemzetközi 
együttműködési hálózatokban is.

(26) Tekintettel a kiberbiztonság terén 
folytatott nemzetközi együttműködés 
fontosságára, a CSIRT-ek részt vehetnek 
az ezen irányelv által létrehozott CSIRT-
hálózatok mellett nemzetközi 
együttműködési hálózatokban is, ideértve 
az Unión kívüli CSIRT-eket is.

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell az Unión kívüli hasonló gondolkodású partnerekkel való nemzetközi 
együttműködést.

Módosítás 130
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A kiberhigiéniai politikák 
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biztosítják a hálózati és információs 
rendszerek infrastruktúrája, hardver-, 
szoftver- és online alkalmazásbiztonsága, 
valamint a szervezetek által felhasznált 
üzleti vagy végfelhasználói adatok 
védelmének alapjait. A kiberhigiéniai 
politikák közös alapkövetelményeket 
foglalnak magukban, többek között – de 
nem kizárólag – a szoftver- és 
hardverfrissítéseket, a jelszó 
megváltoztatását, az új telepítések 
kezelését, a rendszergazda-szintű 
hozzáférési fiókok korlátozását és az 
adatmentést, lehetővé teszik a proaktív 
felkészültségi keretet, valamint az 
általános biztonságot és védelmet 
incidensek vagy fenyegetések esetén.

Or. en

Indokolás

A kiberhigiéniai politikák és az ellenőrző kamera megelőzik a biztonsági kockázatokat, 
lehetővé téve a védelmi felkészültség és védelem proaktív keretét.

Módosítás 131
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) A tagállamoknak nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáik részeként 
szakpolitikákat kell elfogadniuk az aktív 
kiberhigiénia előmozdítására 
vonatkozóan. Ezeknek a szakpolitikáknak 
olyan kiberhigiéniai ellenőrzésekre és 
programokra kell épülniük, amelyek 
megfizethetők és akkreditálhatók annak 
érdekében, hogy különösen a kkv-k 
számára minimálisak legyenek a 
végrehajtás költségei, és hogy ösztönözzék 
az állami és magánszervezetek általi 
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szélesebb körű megfelelést. Az ENISA-
nak nyomon kell követnie és értékelnie 
kell a tagállamok kiberhigiéniai politikáit, 
és fel kell térképeznie azokat az uniós 
szintű rendszereket, amelyek lehetővé 
teszik a tagállami követelményektől 
független egyenértékűséget biztosító, 
határokon átnyúló ellenőrzéseket.

Or. en

Indokolás

A kiberhigiéniai protokollokat elfogadó tagállamok hozzáadott értéket teremthetnek az 
illetékes hatóságok általános felkészültsége szempontjából, és összességében növelhetik a 
biztonságot.

Módosítás 132
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek biztonsági réseinek kiaknázása 
jelentős zavarokat és kárt okozhat, a 
biztonsági rések gyors azonosítása és 
elhárítása fontos tényező a kiberbiztonsági 
kockázat csökkentésében. Az említett 
rendszereket fejlesztő szervezeteknek ezért 
megfelelő eljárásokat kell kidolgozniuk a 
biztonsági rések felfedezéskor történő 
kezelésére. Mivel a biztonsági réseket 
gyakran harmadik felek (adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetek) fedezik fel és 
jelentik (közlik), az IKT-termékek vagy -
szolgáltatások gyártójának vagy 
szolgáltatójának szintén be kell vezetnie a 
biztonsági résre vonatkozó információk 
harmadik felektől történő fogadásához 
szükséges eljárásokat. Ebben a tekintetben 
az ISO/IEC 30111 és az ISO/IEC 29417 
nemzetközi szabvány útmutatást nyújt a 
biztonsági rések kezeléséhez, illetve rendre 

(28) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek biztonsági réseinek kiaknázása 
jelentős zavarokat és kárt okozhat, a 
biztonsági rések gyors azonosítása és 
elhárítása fontos tényező a kiberbiztonsági 
kockázat csökkentésében. Az említett 
rendszereket fejlesztő szervezeteknek ezért 
megfelelő eljárásokat kell kidolgozniuk a 
biztonsági rések felfedezéskor történő 
kezelésére. Mivel a biztonsági réseket 
gyakran harmadik felek (adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetek) fedezik fel és 
jelentik (közlik), az IKT-termékek vagy -
szolgáltatások gyártójának vagy 
szolgáltatójának szintén be kell vezetnie a 
biztonsági résre vonatkozó információk 
harmadik felektől történő fogadásához 
szükséges eljárásokat. Ebben a tekintetben 
az ISO/IEC 30111 és az ISO/IEC 29417 
nemzetközi szabvány útmutatást nyújt a 
biztonsági rések kezeléséhez, illetve rendre 
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a biztonsági rés nyilvánosságra 
hozatalához. A biztonsági rés 
nyilvánosságra hozatalát illetően különösen 
fontos az adatszolgáltatásra kötelezett 
szervezetek és az IKT-termékek vagy -
szolgáltatók gyártói vagy szolgáltatói 
közötti koordináció. A biztonsági rés 
összehangolt nyilvánosságra hozatala 
strukturált folyamatot határoz meg, 
amelyen keresztül a szervezetek a 
biztonsági réseket oly módon jelentik, 
hogy a szervezet diagnosztizálja és 
orvosolja a biztonsági rést, mielőtt a 
biztonsági résre vonatkozó részletes 
információkat harmadik felekkel vagy a 
nyilvánossággal közölné. A biztonsági rés 
összehangolt nyilvánosságra hozatalának 
magában kell foglalnia az 
adatszolgáltatásra kötelezett szervezet és a 
szervezet közötti koordinációt a 
hiányosságok orvoslásának és 
közzétételének időzítése tekintetében.

a biztonsági rés nyilvánosságra 
hozatalához. A biztonsági rés 
nyilvánosságra hozatalát illetően különösen 
fontos az adatszolgáltatásra kötelezett 
szervezetek és az IKT-termékek vagy -
szolgáltatók gyártói vagy szolgáltatói 
közötti koordináció. A biztonsági rés 
önkéntes összehangolt nyilvánosságra 
hozatala strukturált folyamatot határoz 
meg, amelyen keresztül a szervezetek a 
biztonsági réseket oly módon jelentik, 
hogy a szervezet diagnosztizálja és 
orvosolja a biztonsági rést, mielőtt a 
biztonsági résre vonatkozó részletes 
információkat harmadik felekkel vagy a 
nyilvánossággal közölné. A biztonsági rés 
összehangolt nyilvánosságra hozatalának 
magában kell foglalnia az 
adatszolgáltatásra kötelezett szervezet és a 
szervezet közötti koordinációt a 
hiányosságok orvoslásának és 
közzétételének időzítése tekintetében. Az 
IKT-termékek vagy -szolgáltatások 
gyártója vagy nyújtója, valamint az 
adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek 
közötti koordináció és a releváns 
információk időben történő cseréjének 
megerősítése elengedhetetlen a 
sebezhetőségek feltárása önkéntes 
keretének előmozdításához.

Or. en

Módosítás 133
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A tagállamoknak ezért 
intézkedéseket kell hozniuk a biztonsági 
rés összehangolt nyilvánosságra 
hozatalának egy megfelelő nemzeti politika 

(29) A tagállamoknak ezért 
intézkedéseket kell hozniuk a biztonsági 
rés összehangolt nyilvánosságra 
hozatalának egy megfelelő nemzeti politika 
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kialakításával történő megkönnyítésére. 
Ebben a tekintetben a tagállamoknak ki 
kell jelölniük egy CSIRT-et, amely betölti 
a „koordinátor” szerepét, és közvetítőként 
jár el az adatszolgáltatásra kötelezett 
szervezetek és az IKT-termékek vagy -
szolgáltatások gyártói vagy szolgáltatói 
között, amennyiben ez szükséges. A 
CSIRT-koordinátor feladatai közé tartozik 
különösen az érintett szervezetek 
azonosítása és a velük való 
kapcsolatfelvétel, az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetek támogatása, a 
nyilvánosságra hozatali ütemtervek 
letárgyalása és a több szervezetet érintő 
biztonsági rések kezelése (több felet érintő 
biztonsági rés közzététele). Ha a biztonsági 
rések IKT-termékek vagy -szolgáltatók 
több tagállamban letelepedett több 
gyártóját vagy szolgáltatóját érintik, az 
érintett tagállamok kijelölt CSIRT-jeinek 
együtt kell működniük a CSIRT-hálózaton 
belül.

kialakításával történő megkönnyítésére. 
Ebben a tekintetben a tagállamoknak ki 
kell jelölniük egy CSIRT-et, amely betölti 
a „koordinátor” szerepét, és közvetítőként 
jár el az adatszolgáltatásra kötelezett 
szervezetek és az IKT-termékek vagy -
szolgáltatások gyártói vagy szolgáltatói 
között, amennyiben az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezet vagy az IKT-termékek 
vagy szolgáltatások gyártója vagy nyújtója 
együttműködik egy harmadik féllel mint 
koordinátorral, amely elősegíti a 
közzétételi folyamatot. A CSIRT-
koordinátor feladatai közé tartozik 
különösen az érintett szervezetek 
azonosítása és a velük való 
kapcsolatfelvétel, az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetek támogatása, a 
nyilvánosságra hozatali ütemtervek 
letárgyalása és a több szervezetet érintő 
biztonsági rések kezelése (több felet érintő 
biztonsági rés közzététele). Ha a biztonsági 
rések IKT-termékek vagy -szolgáltatók 
több tagállamban letelepedett több 
gyártóját vagy szolgáltatóját érintik, az 
érintett tagállamok kijelölt CSIRT-jeinek 
együtt kell működniük a CSIRT-hálózaton 
belül.

Or. en

Módosítás 134
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A tagállamoknak ezért 
intézkedéseket kell hozniuk a biztonsági 
rés összehangolt nyilvánosságra 
hozatalának egy megfelelő nemzeti politika 
kialakításával történő megkönnyítésére. 
Ebben a tekintetben a tagállamoknak ki 
kell jelölniük egy CSIRT-et, amely betölti 
a „koordinátor” szerepét, és közvetítőként 

(29) A tagállamoknak ezért 
intézkedéseket kell hozniuk a biztonsági 
rés összehangolt nyilvánosságra 
hozatalának egy megfelelő nemzeti politika 
kialakításával történő megkönnyítésére. 
Ebben a tekintetben a tagállamoknak ki 
kell jelölniük egy CSIRT-et, amely 
szükség esetén betölti a „koordinátor” 
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jár el az adatszolgáltatásra kötelezett 
szervezetek és az IKT-termékek vagy -
szolgáltatások gyártói vagy szolgáltatói 
között, amennyiben ez szükséges. A 
CSIRT-koordinátor feladatai közé tartozik 
különösen az érintett szervezetek 
azonosítása és a velük való 
kapcsolatfelvétel, az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetek támogatása, a 
nyilvánosságra hozatali ütemtervek 
letárgyalása és a több szervezetet érintő 
biztonsági rések kezelése (több felet érintő 
biztonsági rés közzététele). Ha a biztonsági 
rések IKT-termékek vagy -szolgáltatók 
több tagállamban letelepedett több 
gyártóját vagy szolgáltatóját érintik, az 
érintett tagállamok kijelölt CSIRT-jeinek 
együtt kell működniük a CSIRT-hálózaton 
belül.

szerepét, és közvetítőként jár el az  
biztonsági rést bejelentő IKT-termékek 
vagy -szolgáltatások gyártói vagy 
szolgáltatói, illetve azon fogyasztóik 
között, akiket feltehetően érint a 
biztonsági rés. A CSIRT-koordinátor 
feladatai közé tartozik különösen az érintett 
szervezetek azonosítása és a velük való 
kapcsolatfelvétel, az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetek támogatása, a 
nyilvánosságra hozatali ütemtervekhez 
iránymutatások biztosítása és a több 
szervezetet érintő biztonsági rések kezelése 
(több felet érintő biztonsági rés 
közzététele). Ha a biztonsági rések IKT-
termékek vagy -szolgáltatók több 
tagállamban letelepedett több gyártóját 
vagy szolgáltatóját érintik, az érintett 
tagállamok kijelölt CSIRT-jeinek az 
érintett gyártóknak nyújtott segítség és 
iránymutatás tekintetében együtt kell 
működniük a CSIRT-hálózaton belül.

Or. en

Módosítás 135
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A tagállamoknak ezért 
intézkedéseket kell hozniuk a biztonsági 
rés összehangolt nyilvánosságra 
hozatalának egy megfelelő nemzeti politika 
kialakításával történő megkönnyítésére. 
Ebben a tekintetben a tagállamoknak ki 
kell jelölniük egy CSIRT-et, amely betölti 
a „koordinátor” szerepét, és közvetítőként 
jár el az adatszolgáltatásra kötelezett 
szervezetek és az IKT-termékek vagy -
szolgáltatások gyártói vagy szolgáltatói 
között, amennyiben ez szükséges. A 
CSIRT-koordinátor feladatai közé tartozik 
különösen az érintett szervezetek 

(29) A tagállamoknak az ENISA-val 
együttműködve ezért intézkedéseket kell 
hozniuk a biztonsági rés összehangolt 
nyilvánosságra hozatalának egy megfelelő 
nemzeti politika kialakításával történő 
megkönnyítésére. Ebben a tekintetben a 
tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
CSIRT-et, amely betölti a „koordinátor” 
szerepét, és közvetítőként jár el az 
adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek és 
az IKT-termékek vagy -szolgáltatások 
gyártói vagy szolgáltatói között, 
amennyiben ez szükséges. A CSIRT-
koordinátor feladatai közé tartozik 
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azonosítása és a velük való 
kapcsolatfelvétel, az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetek támogatása, a 
nyilvánosságra hozatali ütemtervek 
letárgyalása és a több szervezetet érintő 
biztonsági rések kezelése (több felet érintő 
biztonsági rés közzététele). Ha a biztonsági 
rések IKT-termékek vagy -szolgáltatók 
több tagállamban letelepedett több 
gyártóját vagy szolgáltatóját érintik, az 
érintett tagállamok kijelölt CSIRT-jeinek 
együtt kell működniük a CSIRT-hálózaton 
belül.

különösen az érintett szervezetek 
azonosítása és a velük való 
kapcsolatfelvétel, az adatszolgáltatásra 
kötelezett szervezetek támogatása, a 
nyilvánosságra hozatali ütemtervek 
letárgyalása és a több szervezetet érintő 
biztonsági rések kezelése (több felet érintő 
biztonsági rés közzététele). Ha a biztonsági 
rések IKT-termékek vagy -szolgáltatók 
több tagállamban letelepedett több 
gyártóját vagy szolgáltatóját érintik, az 
érintett tagállamok kijelölt CSIRT-jeinek 
együtt kell működniük a CSIRT-hálózaton 
belül.

Or. en

Módosítás 136
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az IKT-termékeket és -
szolgáltatásokat érintő biztonsági résekkel 
kapcsolatos helyes és időszerű 
információkhoz való hozzáférés hozzájárul 
a jobb kiberbiztonsági kockázatkezeléshez. 
E tekintetben a biztonsági résekről 
nyilvánosan elérhető információk forrásai 
fontos eszköznek minősülnek a szervezetek 
és azok felhasználói, de az illetékes 
nemzeti hatóságok és a CSIRT-ek számára 
is. Emiatt az ENISA-nak biztonságirés-
nyilvántartást kell létrehoznia, amelyben az 
alapvető és fontos szervezetek és 
beszállítóik, valamint az ezen irányelv 
alkalmazásának hatálya alá nem tartozó 
szervezetek önkéntes alapon 
nyilvánosságra hozhatják a biztonsági 
réseket és megadhatják a biztonsági résre 
vonatkozó azon információkat, amelyek 
lehetővé teszi a felhasználók számára a 
megfelelő mérséklési intézkedések 

(30) Az IKT-termékeket és -
szolgáltatásokat érintő biztonsági résekkel 
kapcsolatos helyes és időszerű 
információkhoz való hozzáférés hozzájárul 
a jobb kiberbiztonsági kockázatkezeléshez. 
E tekintetben a biztonsági résekről 
nyilvánosan elérhető információk forrásai 
fontos eszköznek minősülnek a szervezetek 
és azok felhasználói, de az illetékes 
nemzeti hatóságok és a CSIRT-ek számára 
is. Emiatt az ENISA-nak biztonságirés-
nyilvántartást kell létrehoznia, amelyben az 
alapvető és fontos szervezetek és 
beszállítóik, valamint az ezen irányelv 
alkalmazásának hatálya alá nem tartozó 
szervezetek önkéntes alapon 
nyilvánosságra hozhatják a biztonsági 
réseket és megadhatják a biztonsági résre 
vonatkozó azon információkat, amelyek 
lehetővé teszi a felhasználók számára a 
megfelelő mérséklési intézkedések 
megtételét. Általában véve az események 
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megtételét. nyilvánosságra hozatala kultúrájának 
ösztönzése érdekében az önkéntes 
közzétételnek nem szabad hátrányosan 
érintenie az adatszolgáltatásra kötelezett 
szervezetet. Az információmegosztás 
megőrzi ezen információk titkosságát, és 
védi az alapvető vagy fontos szervezetek 
biztonsági és üzleti érdekeit.

Or. en

Módosítás 137
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az IKT-termékeket és -
szolgáltatásokat érintő biztonsági résekkel 
kapcsolatos helyes és időszerű 
információkhoz való hozzáférés hozzájárul 
a jobb kiberbiztonsági kockázatkezeléshez. 
E tekintetben a biztonsági résekről 
nyilvánosan elérhető információk forrásai 
fontos eszköznek minősülnek a szervezetek 
és azok felhasználói, de az illetékes 
nemzeti hatóságok és a CSIRT-ek számára 
is. Emiatt az ENISA-nak biztonságirés-
nyilvántartást kell létrehoznia, amelyben az 
alapvető és fontos szervezetek és 
beszállítóik, valamint az ezen irányelv 
alkalmazásának hatálya alá nem tartozó 
szervezetek önkéntes alapon 
nyilvánosságra hozhatják a biztonsági 
réseket és megadhatják a biztonsági résre 
vonatkozó azon információkat, amelyek 
lehetővé teszi a felhasználók számára a 
megfelelő mérséklési intézkedések 
megtételét.

(30) Az IKT-termékeket és -
szolgáltatásokat és az ipari ellenőrzési 
rendszereket (ICS) érintő biztonsági 
résekkel kapcsolatos helyes és időszerű 
információkhoz való hozzáférés hozzájárul 
a jobb kiberbiztonsági kockázatkezeléshez. 
E tekintetben a biztonsági résekről 
nyilvánosan elérhető információk forrásai 
fontos eszköznek minősülnek a szervezetek 
és azok felhasználói, de az illetékes 
nemzeti hatóságok és a CSIRT-ek számára 
is. Emiatt az ENISA-nak biztonságirés-
nyilvántartást kell létrehoznia, amelyben az 
alapvető és fontos szervezetek és 
beszállítóik, valamint az ezen irányelv 
alkalmazásának hatálya alá nem tartozó 
szervezetek önkéntes alapon 
nyilvánosságra hozhatják a biztonsági 
réseket és megadhatják a biztonsági résre 
vonatkozó azon információkat, amelyek 
lehetővé teszi a felhasználók számára a 
megfelelő mérséklési intézkedések 
megtételét.

Or. fr



AM\1232969HU.docx 43/188 PE693.680v01-00

HU

Módosítás 138
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az IKT-termékeket és -
szolgáltatásokat érintő biztonsági résekkel 
kapcsolatos helyes és időszerű 
információkhoz való hozzáférés hozzájárul 
a jobb kiberbiztonsági kockázatkezeléshez. 
E tekintetben a biztonsági résekről 
nyilvánosan elérhető információk forrásai 
fontos eszköznek minősülnek a szervezetek 
és azok felhasználói, de az illetékes 
nemzeti hatóságok és a CSIRT-ek számára 
is. Emiatt az ENISA-nak biztonságirés-
nyilvántartást kell létrehoznia, amelyben 
az alapvető és fontos szervezetek és 
beszállítóik, valamint az ezen irányelv 
alkalmazásának hatálya alá nem tartozó 
szervezetek önkéntes alapon 
nyilvánosságra hozhatják a biztonsági 
réseket és megadhatják a biztonsági résre 
vonatkozó azon információkat, amelyek 
lehetővé teszi a felhasználók számára a 
megfelelő mérséklési intézkedések 
megtételét.

(30) Az IKT-termékeket és -
szolgáltatásokat érintő biztonsági résekkel 
kapcsolatos helyes és időszerű 
információkhoz való hozzáférés hozzájárul 
a jobb kiberbiztonsági kockázatkezeléshez. 
E tekintetben a biztonsági résekről 
nyilvánosan elérhető információk forrásai 
fontos eszköznek minősülnek a szervezetek 
és azok felhasználói, de az illetékes 
nemzeti hatóságok és a CSIRT-ek számára 
is. Emiatt az ENISA-nak biztonságirés-
adatbázist kell létrehoznia, amelyben az 
alapvető és fontos szervezetek és 
beszállítóik, valamint az ezen irányelv 
alkalmazásának hatálya alá nem tartozó 
szervezetek önkéntes alapon 
nyilvánosságra hozhatják a kijavított 
biztonsági réseket és megadhatják a 
biztonsági résre vonatkozó azon 
információkat, amelyek lehetővé teszi a 
felhasználók számára a megfelelő 
mérséklési intézkedések megtételét.

Or. en

Módosítás 139
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Noha léteznek hasonló 
biztonságirés-nyilvántartások vagy 
adatbázisok, ezeket nem az Unióban 
letelepedett szervezetek üzemeltetik és 

(31) Noha léteznek hasonló 
biztonságirés-nyilvántartások vagy 
adatbázisok, ezeket nem az Unióban 
letelepedett szervezetek üzemeltetik és 
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tartják fenn. Az ENISA által fenntartott 
európai biztonságirés-nyilvántartás javulást 
hoz a biztonsági rések hivatalos 
nyilvánosságra hozatala előtti közzétételi 
folyamat átláthatósága tekintetében, 
valamint rezilienciát a hasonló 
szolgáltatások nyújtásának megszakadása 
vagy zavara esetére. A kettős erőfeszítések 
megelőzése és a lehető legnagyobb 
mértékű kiegészítő jelleg elérése érdekében 
az ENISA-nak fel kell tárnia harmadik 
országok jogrendszerében hasonló 
nyilvántartásokkal strukturált 
együttműködési megállapodások 
megkötésének lehetőségét.

tartják fenn. Az ENISA által fenntartott 
európai biztonságirés-nyilvántartás javulást 
hoz a biztonsági rések hivatalos 
nyilvánosságra hozatala előtti közzétételi 
folyamat átláthatósága tekintetében, 
valamint rezilienciát a hasonló 
szolgáltatások nyújtásának megszakadása 
vagy zavara esetére. A kettős erőfeszítések 
megelőzése és a lehető legnagyobb 
mértékű kiegészítő jelleg elérése érdekében 
az ENISA-nak fel kell tárnia harmadik 
országok jogrendszerében hasonló 
nyilvántartásokkal strukturált 
együttműködési megállapodások 
megkötésének lehetőségét. Az ENISA 
központibb irányítási szerepet tölthetne be 
azáltal, hogy megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogy a globális közös 
biztonságirés- és kitettségi 
nyilvántartásban (CVE) „CVE-listáért 
felelős hatósággá” alakuljon, vagy pedig 
adatbázist hozzon létre a biztonsági rések 
azonosítására és nyilvántartásba vételére 
irányuló meglévő CVE-program 
kihasználására, lehetővé téve az európai 
és a harmadik országbeli joghatósági 
nyilvántartások közötti interoperabilitást 
és összehasonlítást.

Or. en

Indokolás

Az ENISA továbbra is törekedhet arra, hogy a CVE-listáért felelős hatósággá alakuljon a 
közös biztonsági résekkel és kitettségekkel kapcsolatos globális erőfeszítésekben, és ezáltal 
központibb irányítási szerepre tegyen szert, ami lehetővé tenné az ENISA számára, hogy 
biztosítsa az európai nyilvántartás interoperabilitását és kapcsolatát a globálisan 
egyenértékű erőfeszítésekkel.

Módosítás 140
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(31) Noha léteznek hasonló 
biztonságirés-nyilvántartások vagy 
adatbázisok, ezeket nem az Unióban 
letelepedett szervezetek üzemeltetik és 
tartják fenn. Az ENISA által fenntartott 
európai biztonságirés-nyilvántartás 
javulást hoz a biztonsági rések hivatalos 
nyilvánosságra hozatala előtti közzétételi 
folyamat átláthatósága tekintetében, 
valamint rezilienciát a hasonló 
szolgáltatások nyújtásának megszakadása 
vagy zavara esetére. A kettős erőfeszítések 
megelőzése és a lehető legnagyobb 
mértékű kiegészítő jelleg elérése érdekében 
az ENISA-nak fel kell tárnia harmadik 
országok jogrendszerében hasonló 
nyilvántartásokkal strukturált 
együttműködési megállapodások 
megkötésének lehetőségét.

(31) Az ENISA által fenntartott európai 
biztonságirés-adatbázisnak ki kell 
aknáznia a globális közös biztonságirés- 
és kitettségi (CVE) nyilvántartást. A kettős 
erőfeszítések megelőzése és a lehető 
legnagyobb mértékű kiegészítő jelleg 
elérése érdekében az ENISA-nak fel kell 
tárnia a közös biztonságirés- és kitettségi 
nyilvántartással, és harmadik országok 
jogrendszerében más hasonló 
nyilvántartásokkal strukturált 
együttműködési megállapodások 
megkötésének lehetőségét, többek között a 
CVE-nyilvántartás igazgatótanácsának 
tagjaként, valamint CVE-listáért felelős 
hatósággá válásával.

Or. en

Módosítás 141
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az együttműködési csoportnak 
kétévente munkaprogramot kell 
kidolgoznia, amely tartalmazza a csoport 
céljainak és feladatainak végrehajtása 
érdekében végrehajtandó intézkedéseket. 
Az ezen irányelv alapján elfogadott első 
program időkeretét összhangba kell hozni 
az utolsó, az (EU) 2016/1148 irányelv 
alapján elfogadott program időkeretével a 
csoport munkájában bekövetkező esetleges 
zavarok elkerülése érdekében.

(32) Az ezen irányelv alapján 
létrehozott együttműködési csoportnak a 
tagállamok, a Bizottság, az ENISA és – az 
adatvédelmi kerettel való kapcsolat miatt – 
az Európai Adatvédelmi Testület 
képviselőiből kell állnia. Az 
együttműködési csoportnak kétévente 
munkaprogramot kell kidolgoznia, amely 
tartalmazza a csoport céljainak és 
feladatainak végrehajtása érdekében 
végrehajtandó intézkedéseket. Az ezen 
irányelv alapján elfogadott első program 
időkeretét összhangba kell hozni az utolsó, 
az (EU) 2016/1148 irányelv alapján 
elfogadott program időkeretével a csoport 
munkájában bekövetkező esetleges zavarok 
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elkerülése érdekében.

Or. en

Indokolás

A csoport első említése alkalmával – a cikkekben javasolt változtatásokkal összhangban – 
egyértelműbbé teszi a csoport tagságát.

Módosítás 142
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az együttműködés javítása 
érdekében az illetékes hatóságokat és a 
CSIRT-eket fel kell hatalmazni arra, hogy 
más tagállamok tisztviselőinek 
csereprogramjaiban részt vegyenek. Az 
illetékes hatóságoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy más tagállamok tisztviselői tényleges 
szerepet tölthessenek be a fogadó illetékes 
hatóság tevékenységeiben.

(35) Az együttműködés javítása 
érdekében az illetékes hatóságokat és a 
CSIRT-eket fel kell hatalmazni arra, hogy 
más tagállamok tisztviselőinek 
csereprogramjaiban részt vegyenek, a 
hatályt és adott esetben az ilyen 
csereprogramokban részt vevő tisztviselők 
számára előírt biztonsági tanúsítványt 
alátámasztó strukturált szabályok és 
mechanizmusok keretében. Az illetékes 
hatóságoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy más tagállamok tisztviselői tényleges 
szerepet tölthessenek be a fogadó illetékes 
hatóság vagy a CSIRT tevékenységeiben.

Or. en

Indokolás

A CSIRT-ek közötti információcsere és együttműködés hatékonyságának biztosítása érdekében 
egyértelműen meg kell határozni az ilyen adatcserék struktúráját és biztonsági tanúsítványát.

Módosítás 143
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Uniónak adott esetben 
nemzetközi megállapodásokat kell kötnie 
az EUMSZ 218. cikkével összhangban 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel, lehetővé téve és 
megszervezve részvételüket az 
együttműködési csoport és a CSIRT-
hálózat egyes tevékenységeiben. Az 
említett megállapodásoknak biztosítaniuk 
kell az adatok megfelelő védelmét.

(36) Az Uniónak adott esetben 
nemzetközi megállapodásokat kell kötnie 
az EUMSZ 218. cikkével összhangban 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel, lehetővé téve és 
megszervezve részvételüket az 
együttműködési csoport és a CSIRT-
hálózat és az Európai Kiberválságügyi 
Kapcsolattartó Szervezetek Hálózata egyes 
tevékenységeiben. Az említett 
megállapodásoknak biztosítaniuk kell az 
uniós érdekek és adatok megfelelő 
védelmét. Ez nem zárja ki a tagállamok 
azon jogát, hogy együttműködjenek 
hasonló gondolkodású harmadik 
országokkal a biztonsági rések kezelése és 
a kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
terén, megkönnyítve ezáltal a jelentéstételt 
és az általános információmegosztást az 
uniós jogszabályokkal összhangban.

Or. en

Indokolás

A kiberbiztonsági események gyakran határokon átnyúló jellegűek, túlmutatnak az Unión, és 
észszerű a kezelésük terén való együttműködés.

Módosítás 144
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„kockázat” kifejezésnek a kiberbiztonsági 
esemény által okozott veszteség vagy zavar 

törölve
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lehetőségére kell utalnia, és ezt az említett 
veszteség vagy zavar nagyságrendje és az 
említett esemény bekövetkezési 
valószínűsége kombinációjaként kell 
kifejezni.

Or. en

Indokolás

Átkerült a preambulumbekezdésből a 4. cikkbe (Fogalommeghatározások).

Módosítás 145
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„majdnem bekövetkezett (near miss) 
esemény” kifejezésnek olyan eseményre 
kell utalnia, amely potenciálisan kárt 
okozhatott volna, de a teljes 
bekövetkezését sikeresen 
megakadályozták.

törölve

Or. en

Indokolás

Átkerült a preambulumbekezdésből a 4. cikkbe (Fogalommeghatározások).

Módosítás 146
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie 
Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(40) A kockázatkezelési 
intézkedéseknek az események 
kockázatainak azonosítására, az események 
megelőzésére, felderítésére és kezelésére, 
valamint azok hatásainak enyhítésére 
irányuló intézkedéseket kell tartalmazniuk. 
A hálózati és információs rendszerek 
biztonságának magában kell foglalnia a 
tárolt, továbbított és feldolgozott adatok 
biztonságát.

(40) A kockázatkezelési 
intézkedéseknek az események 
kockázatainak azonosítására, az események 
megelőzésére, felderítésére és kezelésére, 
valamint azok hatásainak enyhítésére 
irányuló intézkedéseket kell tartalmazniuk. 
A hálózati és információs rendszerek 
biztonságának magában kell foglalnia a 
tárolt, továbbított és feldolgozott adatok 
biztonságát. Ahhoz, hogy teljes képet 
kapjunk az információs rendszer 
biztonságáról, a különböző folyamatokat 
és az alrendszerek közötti 
kölcsönhatásokat lebontó, rendszerszintű 
elemzéseket kell használni. Az elemzés 
során teljes mértékben figyelembe kell 
venni az emberi tényezőt.

Or. en

Indokolás

Az információs rendszerek biztonságával kapcsolatban rendszerszintű megközelítésre van 
szükség.

Módosítás 147
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A kockázatkezelési 
intézkedéseknek az események 
kockázatainak azonosítására, az események 
megelőzésére, felderítésére és kezelésére, 
valamint azok hatásainak enyhítésére 
irányuló intézkedéseket kell tartalmazniuk. 
A hálózati és információs rendszerek 
biztonságának magában kell foglalnia a 
tárolt, továbbított és feldolgozott adatok 
biztonságát.

(40) A kockázatkezelési 
intézkedéseknek az események 
kockázatainak azonosítására, az események 
megelőzésére, felderítésére, azokra való 
reagálásra, azok megállapítására és a 
működés helyreállítására, valamint azok 
hatásainak enyhítésére irányuló 
intézkedéseket kell tartalmazniuk. A 
hálózati és információs rendszerek 
biztonságának magában kell foglalnia a 
tárolt, továbbított és feldolgozott adatok 
biztonságát.
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Or. en

Módosítás 148
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szervezet ellátási láncából és a 
beszállítóival való kapcsolatából eredő 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
különösen fontos, tekintettel azokra az 
esetekre, amikor a szervezetek 
kibertámadások áldozatává válnak, és 
amikor a rosszindulatú szereplők azzal 
tudják veszélyeztetni a szervezet 
hálózatának és információs rendszereinek 
biztonságát, hogy harmadik fél termékeit 
és szolgáltatásait érintő biztonsági réseket 
kihasználnak. A szervezeteknek ezért fel 
kell mérniük és figyelembe kell venniük a 
termékek általános minőségét és 
beszállítóik és szolgáltatóik kiberbiztonsági 
gyakorlatait, beleértve a biztonságos 
fejlesztési eljárásaikat is.

(43) A szervezet ellátási láncából és a 
beszállítóival való kapcsolatából eredő 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
különösen fontos, tekintettel azokra az 
esetekre, amikor a szervezetek 
kibertámadások áldozatává válnak, és 
amikor a rosszindulatú szereplők azzal 
tudják veszélyeztetni a szervezet 
hálózatának és információs rendszereinek 
biztonságát, hogy harmadik fél termékeit 
és szolgáltatásait érintő biztonsági réseket 
kihasználnak. A szervezeteknek ezért fel 
kell mérniük és figyelembe kell venniük a 
termékek általános minőségét és 
beszállítóik és szolgáltatóik kiberbiztonsági 
gyakorlatait, beleértve a biztonságos 
fejlesztési eljárásaikat is. A szervezeteket 
különösen arra kell ösztönözni, hogy 
építsék be a kiberbiztonsági biztosítékokat 
az 1. kategóriába tartozó beszállítókkal és 
szolgáltatókkal kötött szerződéses 
megállapodásokba, beleértve az 1. 
kategóriába tartozó beszállítóknak a 
szállítók és szolgáltatók egyéb szintjeiért 
viselt felelősségét is.

Or. en

Módosítás 149
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szervezet ellátási láncából és a 
beszállítóival való kapcsolatából eredő 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
különösen fontos, tekintettel azokra az 
esetekre, amikor a szervezetek 
kibertámadások áldozatává válnak, és 
amikor a rosszindulatú szereplők azzal 
tudják veszélyeztetni a szervezet 
hálózatának és információs rendszereinek 
biztonságát, hogy harmadik fél termékeit 
és szolgáltatásait érintő biztonsági réseket 
kihasználnak. A szervezeteknek ezért fel 
kell mérniük és figyelembe kell venniük a 
termékek általános minőségét és 
beszállítóik és szolgáltatóik kiberbiztonsági 
gyakorlatait, beleértve a biztonságos 
fejlesztési eljárásaikat is.

(43) A szervezet ellátási láncából és a 
beszállítóival való kapcsolatából eredő 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
különösen fontos, tekintettel azokra az 
esetekre, amikor a szervezetek 
kibertámadások áldozatává válnak, és 
amikor a rosszindulatú szereplők azzal 
tudják veszélyeztetni a szervezet 
hálózatának és információs rendszereinek 
biztonságát, hogy harmadik fél termékeit 
és szolgáltatásait érintő biztonsági réseket 
kihasználnak. A szervezeteknek 
értékelniük kell saját kiberbiztonsági 
képességeiket, és törekedniük kell a 
mesterséges intelligencián vagy gépi 
tanulási rendszereken alapuló, 
kiberbiztonságot fokozó technológiák 
integrálására képességeik automatizálása 
és a hálózati architektúrák védelme 
érdekében. A szervezeteknek fel kell 
mérniük és figyelembe kell venniük a 
termékek általános minőségét és 
beszállítóik és szolgáltatóik kiberbiztonsági 
gyakorlatait is, beleértve a biztonságos 
fejlesztési eljárásaikat is.

Or. en

Indokolás

A múltbeli kiberbiztonsági események tanulsága az, hogy korszerűsíteni kell az olyan 
technológiákat, mint a mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló felhasználói 
magatartás, valamint olyan technológiákat, amelyek hatékonyan gyűjtik, integrálják és 
normalizálják a biztonsági adatokat a hálózat egészében, hogy segítsék az eseményekre való 
reagálást.

Módosítás 150
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szervezet ellátási láncából és a 
beszállítóival való kapcsolatából eredő 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
különösen fontos, tekintettel azokra az 
esetekre, amikor a szervezetek 
kibertámadások áldozatává válnak, és 
amikor a rosszindulatú szereplők azzal 
tudják veszélyeztetni a szervezet 
hálózatának és információs rendszereinek 
biztonságát, hogy harmadik fél termékeit 
és szolgáltatásait érintő biztonsági réseket 
kihasználnak. A szervezeteknek ezért fel 
kell mérniük és figyelembe kell venniük a 
termékek általános minőségét és 
beszállítóik és szolgáltatóik kiberbiztonsági 
gyakorlatait, beleértve a biztonságos 
fejlesztési eljárásaikat is.

(43) A szervezet ellátási láncából és a 
beszállítóival való kapcsolatából eredő 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
különösen fontos, tekintettel azokra az 
esetekre, amikor a szervezetek az 
informatikai rendszerek elleni támadások 
áldozatává válnak, és amikor a 
rosszindulatú szereplők azzal tudják 
veszélyeztetni a szervezet hálózatának és 
információs rendszereinek biztonságát, 
hogy harmadik fél termékeit és 
szolgáltatásait érintő biztonsági réseket 
kihasználnak. A szervezeteknek ezért fel 
kell mérniük és figyelembe kell venniük a 
termékek általános minőségét, a 
termékekbe épített biztonsági 
intézkedéseket, és beszállítóik és 
szolgáltatóik kiberbiztonsági gyakorlatait, 
beleértve a biztonságos fejlesztési 
eljárásaikat és a termékek biztonsági 
jellemzőit is.

Or. en

Indokolás

A biztonság hatékony kezelése érdekében nemcsak az ellátási lánc szereplőinek kell saját 
részükre biztonsági intézkedéseket végrehajtaniuk, hanem kiberbiztonsági szempontból is 
értékelniük kell a termékeket.

Módosítás 151
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szervezet ellátási láncából és a 
beszállítóival való kapcsolatából eredő 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
különösen fontos, tekintettel azokra az 
esetekre, amikor a szervezetek 
kibertámadások áldozatává válnak, és 
amikor a rosszindulatú szereplők azzal 

(43) A szervezet ellátási láncából és a 
beszállítóival való kapcsolatából eredő 
kiberbiztonsági kockázatok kezelése 
különösen fontos, tekintettel azokra az 
esetekre, amikor a szervezetek 
kibertámadások áldozatává válnak, és 
amikor a rosszindulatú szereplők azzal 
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tudják veszélyeztetni a szervezet 
hálózatának és információs rendszereinek 
biztonságát, hogy harmadik fél termékeit 
és szolgáltatásait érintő biztonsági réseket 
kihasználnak. A szervezeteknek ezért fel 
kell mérniük és figyelembe kell venniük a 
termékek általános minőségét és 
beszállítóik és szolgáltatóik 
kiberbiztonsági gyakorlatait, beleértve a 
biztonságos fejlesztési eljárásaikat is.

tudják veszélyeztetni a szervezet 
hálózatának és információs rendszereinek 
biztonságát, hogy harmadik fél termékeit 
és szolgáltatásait érintő biztonsági réseket 
kihasználnak. A szervezeteknek ezért fel 
kell mérniük és figyelembe kell venniük 
beszállítóik és szolgáltatóik termékeinek, 
szolgáltatásainak és kiberbiztonsági 
gyakorlatainak általános minőségét és 
rezilienciáját, beleértve a biztonságos 
fejlesztési eljárásaikat is.

Or. en

Módosítás 152
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) Az ellátási lánc kockázatainak 
csökkentéséhez szükséges átláthatóság 
biztosítása érdekében az európai 
adatvédelmi biztos 5/2021. sz. 
véleményével1a összhangban nyílt 
forráskódú kiberbiztonsági termékeket 
(szoftvert és hardvert) kell előnyben 
részesíteni, ideértve a nyílt forráskódú 
titkosítást is.

Or. en

(1aAz európai adatvédelmi biztos 5/2021. sz. véleménye a kiberbiztonsági stratégiáról és a 
második kiberbiztonsági irányelvről, 2021. március 11.)

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos 5/2021. sz. véleménye kiterjed az ellátási láncokra.

Módosítás 153
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
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Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltatók közül az irányított 
biztonsági szolgáltatók olyan területeken, 
mint az események elhárítása, behatolási 
tesztek, biztonsági auditok és tanácsadás, 
különösen fontos szerepet töltenek be 
abban, hogy segítsék a szervezeteket az 
események felderítésében és azok 
elhárításában. Azonban maguk az irányított 
biztonsági szolgáltatók is kibertámadások 
célpontjai, és az üzemeltetők működésébe 
való szoros integrációjuk révén különös 
kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. A 
szervezeteknek ezért fokozott 
gondossággal kell eljárniuk az irányított 
biztonsági szolgáltató kiválasztása során.

(44) A szolgáltatók közül az irányított 
biztonsági szolgáltatók olyan területeken, 
mint az események elhárítása, behatolási 
tesztek, biztonsági auditok és tanácsadás, 
különösen fontos szerepet töltenek be 
abban, hogy segítsék a szervezeteket az 
események megelőzésében, felderítésében 
és azok elhárításában. Azonban maguk az 
irányított biztonsági szolgáltatók is 
kibertámadások célpontjai, és az 
üzemeltetők működésébe való szoros 
integrációjuk révén különös 
kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. A 
szervezeteknek ezért fokozott 
gondossággal kell eljárniuk az irányított 
biztonsági szolgáltató kiválasztása során, 
nemcsak a szoros operatív integráció 
tekintetében, hanem annak szükségessége 
tekintetében is, hogy a személyes adatokat 
érintő, az adatkezelő által kiszervezett 
ilyen tevékenységek teljes mértékben 
megfeleljenek az (EU) 2016/679 
rendeletnek, különösen az adatfeldolgozó 
által az adatkezelő nevében végzett 
adatkezelés tekintetében.

Or. en

Módosítás 154
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltatók közül az irányított 
biztonsági szolgáltatók olyan területeken, 
mint az események elhárítása, behatolási 

(44) A szolgáltatók közül az irányított 
biztonsági szolgáltatók olyan területeken, 
mint az események elhárítása, behatolási 
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tesztek, biztonsági auditok és tanácsadás, 
különösen fontos szerepet töltenek be 
abban, hogy segítsék a szervezeteket az 
események felderítésében és azok 
elhárításában. Azonban maguk az irányított 
biztonsági szolgáltatók is kibertámadások 
célpontjai, és az üzemeltetők működésébe 
való szoros integrációjuk révén különös 
kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. A 
szervezeteknek ezért fokozott 
gondossággal kell eljárniuk az irányított 
biztonsági szolgáltató kiválasztása során.

tesztek, biztonsági auditok és tanácsadás, 
különösen fontos szerepet töltenek be 
abban, hogy segítsék a szervezeteket az 
események felderítésében és azok 
elhárításában. Azonban maguk az irányított 
biztonsági szolgáltatók is információs 
rendszerek elleni támadások célpontjai, és 
az üzemeltetők működésébe való szoros 
integrációjuk révén különös 
kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. A 
szervezeteknek ezért fokozott 
gondossággal kell eljárniuk az irányított 
biztonsági szolgáltató kiválasztása során.

(Ezt a módosítást a teljes szövegre 
alkalmazni kell, a kibertámadásokat az 
„információs rendszerek elleni 
támadások” kifejezéssel váltva fel, a 
megfogalmazást hozzáigazítva a 
kiberbűnözésről szóló 2013/40/EU 
irányelvhez.)

Or. en

Indokolás

A kibertámadás kifejezés önmagában nem egyértelmű, ezért a kiberbűnözésről szóló 
2013/40/EU irányelvhez hasonlóan fel kell váltani az „információs rendszerek elleni 
támadások” kifejezéssel.

Módosítás 155
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A szervezeteknek foglalkozniuk 
kell azon kiberbiztonsági kockázatokkal is, 
amelyek egy szélesebb ökoszisztémán 
belüli más érdekeltekkel folytatott 
interakcióikból és kapcsolataikból 
fakadnak. A szervezeteknek különösen 
meg kell tenniük a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az egyetemekkel és a 
kutatóintézetekkel folytatott 

(45) A szervezeteknek foglalkozniuk 
kell azon kiberbiztonsági kockázatokkal is, 
amelyek egy szélesebb ökoszisztémán 
belüli más érdekeltekkel folytatott 
interakcióikból és kapcsolataikból 
fakadnak, többek között az ipari kémkedés 
elleni küzdelem és az üzleti titkok védelme 
érdekében. A szervezeteknek különösen 
meg kell tenniük a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása 
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együttműködésük kiberbiztonsági 
politikájukkal összhangban történjen, és a 
bevált gyakorlatokat kövessék az 
információkhoz való általános hozzáférés 
és terjesztés, valamint különösen a szellemi 
tulajdon védelme tekintetében. 
Hasonlóképpen – tekintettel az adatok 
szervezetek tevékenysége szempontjából 
fennálló fontosságára és értékére – 
amennyiben az adatok átalakítására és 
harmadik felektől származó adatelemzési 
szolgáltatásokra támaszkodnak, a 
szervezeteknek meg kell tenniük a 
megfelelő kiberbiztonsági intézkedéseket.

érdekében, hogy az egyetemekkel és a 
kutatóintézetekkel folytatott 
együttműködésük kiberbiztonsági 
politikájukkal összhangban történjen, és a 
bevált gyakorlatokat kövessék az 
információkhoz való általános hozzáférés 
és terjesztés, valamint különösen a szellemi 
tulajdon védelme tekintetében. 
Hasonlóképpen – tekintettel az adatok 
szervezetek tevékenysége szempontjából 
fennálló fontosságára és értékére – 
amennyiben az adatok átalakítására és 
harmadik felektől származó adatelemzési 
szolgáltatásokra támaszkodnak, a 
szervezeteknek meg kell tenniük a 
megfelelő kiberbiztonsági intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 156
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az ellátási lánc kulcsfontosságú 
kockázatainak további kezelése és az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ágazatokban 
működő szervezetek számára az ellátási 
lánccal és a szállítóval kapcsolatos 
kiberbiztonsági kockázatok megfelelő 
kezelésének elősegítése érdekében az 
érintett nemzeti hatóságokat bevonó 
együttműködési csoportnak a Bizottsággal 
és az ENISA-val együttműködve 
koordinált ágazati ellátásilánc-
kockázatértékelést kell végeznie, az 5G 
hálózatok kiberbiztonságáról szóló (EU) 
2019/534 ajánlást követően az 5G 
hálózatok esetében már megtettek szerint21, 
annak meghatározása céljából, hogy 
melyek a kritikus IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek, a releváns 

(46) Az ellátási lánc kulcsfontosságú 
kockázatainak további kezelése és az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ágazatokban 
működő szervezetek számára az ellátási 
lánccal és a szállítóval kapcsolatos 
kiberbiztonsági kockázatok megfelelő 
kezelésének elősegítése érdekében az 
érintett nemzeti hatóságokat bevonó 
együttműködési csoportnak a Bizottsággal 
és az ENISA-val együttműködve és az 
Európai Adatvédelmi Testülettel 
konzultálva koordinált ágazati ellátásilánc-
kockázatértékelést kell végeznie, az 5G 
hálózatok kiberbiztonságáról szóló (EU) 
2019/534 ajánlást követően az 5G 
hálózatok esetében már megtettek szerint21, 
annak meghatározása céljából, hogy az 
egyes ágazatokban melyek a kritikus IKT-
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fenyegetések és a biztonsági rések. szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek, a releváns fenyegetések és a 
biztonsági rések. Különös hangsúlyt kell 
fektetni az egyedi követelmények hatálya 
alá tartozó IKT-szolgáltatásokra, -
rendszerekre és -termékekre, különösen a 
származási országként szolgáló harmadik 
országbeli joghatóságokban.

_________________ _________________
21 Bizottság (EU) 2019/534 ajánlása (2019. 
március 26.) az 5G hálózatok 
kiberbiztonságáról (HL L 88., 2019.3.29., 
42. o.).

21 Bizottság (EU) 2019/534 ajánlása (2019. 
március 26.) az 5G hálózatok 
kiberbiztonságáról (HL L 88., 2019.3.29., 
42. o.).

Or. en

Indokolás

Az Európai Adatvédelmi Testület segítheti az együttműködési csoportot, a Bizottságot és az 
ENISA-t abban, hogy az ellátási láncok kockázatértékelése során figyelembe vegyék a 
személyes adatokkal kapcsolatos megfontolásokat. Fontos hangsúlyozni az IKT-
szolgáltatásokra, -rendszerekre és -termékekre vonatkozó követelményeket is, amennyiben az 
ilyen szolgáltatások, rendszerek és termékek harmadik országból származnak.

Módosítás 157
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az ellátási lánc kulcsfontosságú 
kockázatainak további kezelése és az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ágazatokban 
működő szervezetek számára az ellátási 
lánccal és a szállítóval kapcsolatos 
kiberbiztonsági kockázatok megfelelő 
kezelésének elősegítése érdekében az 
érintett nemzeti hatóságokat bevonó 
együttműködési csoportnak a Bizottsággal 
és az ENISA-val együttműködve 
koordinált ágazati ellátásilánc-
kockázatértékelést kell végeznie, az 5G 
hálózatok kiberbiztonságáról szóló (EU) 
2019/534 ajánlást követően az 5G 

(46) Az ellátási lánc kulcsfontosságú 
kockázatainak további kezelése és az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ágazatokban 
működő szervezetek számára az ellátási 
lánccal és a szállítóval kapcsolatos 
kiberbiztonsági kockázatok megfelelő 
kezelésének elősegítése érdekében az 
érintett nemzeti hatóságokat bevonó 
együttműködési csoportnak a Bizottsággal 
és az ENISA-val együttműködve 
koordinált ellátásilánc-kockázatértékelést 
kell végeznie, az 5G hálózatok 
kiberbiztonságáról szóló (EU) 2019/534 
ajánlást követően az 5G hálózatok esetében 
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hálózatok esetében már megtettek szerint21, 
annak meghatározása céljából, hogy 
melyek a kritikus IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek, a releváns 
fenyegetések és a biztonsági rések.

már megtettek szerint21, annak 
meghatározása céljából, hogy az egyes 
ágazatokban melyek a kritikus IKT-
szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek, a releváns fenyegetések és a 
biztonsági rések. Adott esetben az 
együttműködési csoportnak figyelemmel 
kell kísérnie a többi demokratikus ország 
ellátási láncra vonatkozó 
kockázatértékelési tevékenységeit.

_________________ _________________
21 Bizottság (EU) 2019/534 ajánlása (2019. 
március 26.) az 5G hálózatok 
kiberbiztonságáról (HL L 88., 2019.3.29., 
42. o.).

21 Bizottság (EU) 2019/534 ajánlása (2019. 
március 26.) az 5G hálózatok 
kiberbiztonságáról (HL L 88., 2019.3.29., 
42. o.).

Or. en

Módosítás 158
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie 
Hayer, Nathalie Loiseau

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az ellátásilánc-
kockázatértékeléseknek az érintett ágazat 
sajátosságaira figyelemmel figyelembe kell 
venniük a műszaki és adott esetben a nem 
technikai tényezőket, ideértve az (EU) 
2019/534 ajánlásban, az 5G hálózatok 
biztonságának uniós összehangolt 
kockázatértékelése során és az 
együttműködési csoport által elfogadott 5G 
kiberbiztonsági uniós eszköztárban 
meghatározottakat is. Az összehangolt 
kockázatértékelés alá eső ellátási láncok 
azonosításához a következő kritériumokat 
kell figyelembe venni: i. az alapvető és 
fontos szervezetek mennyiben használnak 
bizonyos kritikus IKT-szolgáltatásokat, 
rendszereket vagy termékeket, és 
mennyiben támaszkodnak azokra; ii. a 
konkrét kritikus IKT-szolgáltatások, 

(47) Az ellátásilánc-
kockázatértékeléseknek az érintett ágazat 
sajátosságaira figyelemmel figyelembe kell 
venniük a műszaki és adott esetben a nem 
technikai tényezőket, ideértve az (EU) 
2019/534 ajánlásban, az 5G hálózatok 
biztonságának uniós összehangolt 
kockázatértékelése során és az 
együttműködési csoport által elfogadott 5G 
kiberbiztonsági uniós eszköztárban 
meghatározottakat is.
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rendszerek vagy termékek relevanciája a 
kritikus vagy érzékeny funkciók ellátása 
tekintetében, ideértve a személyes adatok 
kezelését is; iii. alternatív IKT-
szolgáltatások, rendszerek vagy termékek 
elérhetősége; iv. az IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek teljes ellátási 
láncának rezilienciája a zavaró 
eseményekkel szemben és v. a megjelenő 
IKT-szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek esetében azok jövőbeli 
jelentősége a szervezetek tevékenysége 
szempontjából.

Or. en

Indokolás

Átkerült a 19. cikkbe.

Módosítás 159
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az ellátásilánc-
kockázatértékeléseknek az érintett ágazat 
sajátosságaira figyelemmel figyelembe kell 
venniük a műszaki és adott esetben a nem 
technikai tényezőket, ideértve az (EU) 
2019/534 ajánlásban, az 5G hálózatok 
biztonságának uniós összehangolt 
kockázatértékelése során és az 
együttműködési csoport által elfogadott 5G 
kiberbiztonsági uniós eszköztárban 
meghatározottakat is. Az összehangolt 
kockázatértékelés alá eső ellátási láncok 
azonosításához a következő kritériumokat 
kell figyelembe venni: i. az alapvető és 
fontos szervezetek mennyiben használnak 
bizonyos kritikus IKT-szolgáltatásokat, 
rendszereket vagy termékeket, és 
mennyiben támaszkodnak azokra; ii. a 
konkrét kritikus IKT-szolgáltatások, 

(47) Az ellátásilánc-
kockázatértékeléseknek az érintett ágazat 
sajátosságaira figyelemmel figyelembe kell 
venniük a műszaki és adott esetben a nem 
technikai tényezőket, ideértve az (EU) 
2019/534 ajánlásban, az 5G hálózatok 
biztonságának uniós összehangolt 
kockázatértékelése során és az 
együttműködési csoport által elfogadott 5G 
kiberbiztonsági uniós eszköztárban 
meghatározottakat is.
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rendszerek vagy termékek relevanciája a 
kritikus vagy érzékeny funkciók ellátása 
tekintetében, ideértve a személyes adatok 
kezelését is; iii. alternatív IKT-
szolgáltatások, rendszerek vagy termékek 
elérhetősége; iv. az IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek teljes ellátási 
láncának rezilienciája a zavaró 
eseményekkel szemben és v. a megjelenő 
IKT-szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek esetében azok jövőbeli 
jelentősége a szervezetek tevékenysége 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 160
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az ellátásilánc-
kockázatértékeléseknek az érintett ágazat 
sajátosságaira figyelemmel figyelembe kell 
venniük a műszaki és adott esetben a nem 
technikai tényezőket, ideértve az (EU) 
2019/534 ajánlásban, az 5G hálózatok 
biztonságának uniós összehangolt 
kockázatértékelése során és az 
együttműködési csoport által elfogadott 5G 
kiberbiztonsági uniós eszköztárban 
meghatározottakat is. Az összehangolt 
kockázatértékelés alá eső ellátási láncok 
azonosításához a következő kritériumokat 
kell figyelembe venni: i. az alapvető és 
fontos szervezetek mennyiben használnak 
bizonyos kritikus IKT-szolgáltatásokat, 
rendszereket vagy termékeket, és 
mennyiben támaszkodnak azokra; ii. a 
konkrét kritikus IKT-szolgáltatások, 
rendszerek vagy termékek relevanciája a 
kritikus vagy érzékeny funkciók ellátása 

(47) Az ellátásilánc-
kockázatértékeléseknek az érintett ágazat 
sajátosságaira figyelemmel figyelembe kell 
venniük a műszaki és adott esetben a nem 
technikai tényezőket, ideértve az (EU) 
2019/534 ajánlásban, az 5G hálózatok 
biztonságának uniós összehangolt 
kockázatértékelése során és az 
együttműködési csoport által elfogadott 5G 
kiberbiztonsági uniós eszköztárban 
meghatározottakat is. Az összehangolt 
kockázatértékelés alá eső ellátási láncok 
azonosításához a következő kritériumokat 
kell figyelembe venni: i. az alapvető és 
fontos szervezetek mennyiben használnak 
bizonyos kritikus IKT-szolgáltatásokat, 
rendszereket vagy termékeket, és 
mennyiben támaszkodnak azokra; ii. a 
konkrét kritikus IKT-szolgáltatások, 
rendszerek vagy termékek relevanciája a 
kritikus vagy érzékeny funkciók ellátása 
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tekintetében, ideértve a személyes adatok 
kezelését is; iii. alternatív IKT-
szolgáltatások, rendszerek vagy termékek 
elérhetősége; iv. az IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek teljes ellátási 
láncának rezilienciája a zavaró 
eseményekkel szemben és v. a megjelenő 
IKT-szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek esetében azok jövőbeli 
jelentősége a szervezetek tevékenysége 
szempontjából.

tekintetében, ideértve a személyes adatok 
kezelését is; iii. alternatív IKT-
szolgáltatások, rendszerek vagy termékek 
elérhetősége; iv. az IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek teljes ellátási 
láncának rezilienciája a zavaró 
eseményekkel szemben ezen 
szolgáltatások, rendszerek vagy termékek 
teljes életciklusa során és v. a megjelenő 
IKT-szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek esetében azok jövőbeli 
jelentősége a szervezetek tevékenysége 
szempontjából. Ezeknek a 
kockázatértékeléseknek azonosítaniuk kell 
az IKT-ellátási lánc kockázataival 
kapcsolatos kockázatok kezelésére 
vonatkozó bevált gyakorlatokat, és fel kell 
tárniuk, hogy miként lehetne még inkább 
ösztönözni a vizsgált ágazatok szervezetei 
általi szélesebb körű elfogadásukat.

Or. en

Módosítás 161
Bart Groothuis, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Martina Dlabajová

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatóira, valamint a hálózati és 
információs rendszereik biztonságával 
kapcsolatos megbízható szolgáltatókra 
előírt jogszabályi kötelezettségek 
észszerűsítése, valamint annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy ezek a szervezetek 
és illetékes hatóságaik kiaknázhassák az 
ezen irányelv által létrehozott jogi keret 
előnyeit (ideértve a kockázatok és 
események kezeléséért felelős CSIRT 
kijelölését, az illetékes hatóságok és 
szervek részvételét az együttműködési 
csoport és a CSIRT hálózat munkájában), 

(48) A nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatóira, valamint a hálózati és 
információs rendszereik biztonságával 
kapcsolatos megbízható szolgáltatókra 
előírt jogszabályi kötelezettségek 
észszerűsítése, valamint annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy ezek a szervezetek 
és illetékes hatóságaik kiaknázhassák az 
ezen irányelv által létrehozott jogi keret 
előnyeit (ideértve a kockázatok és 
események kezeléséért felelős CSIRT 
kijelölését, az illetékes hatóságok és 
szervek részvételét az együttműködési 
csoport és a CSIRT hálózat munkájában), 
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ezeket be kell vonni ezen irányelv hatálya 
alá. A 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet22 és az (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv23 
megfelelő, az említett típusú szervezetekre 
vonatkozó biztonsági és bejelentési 
követelmények előírásával kapcsolatos 
rendelkezéseit ezért hatályon kívül kell 
helyezni. A jelentési kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok nem érinthetik az 
(EU) 2016/679 rendeletet és a 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet24.

ezeket be kell vonni ezen irányelv hatálya 
alá. A jelentési kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok nem érinthetik az 
(EU) 2016/679 rendeletet és a 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet24.

_________________ _________________
22Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).
23Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1972 irányelve (2018. 
december 11.) az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról 
(HL L 321., 2018.12.17., 36. o.).
24 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)(HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Or. en

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében magának a rendeletnek a felülvizsgálata során 
hatályon kívül kell helyezni/módosítani kell a 910/2014/EU rendelet megfelelő rendelkezését 
(eIDAS).

Módosítás 162
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera
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Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatóira, valamint a hálózati és 
információs rendszereik biztonságával 
kapcsolatos megbízható szolgáltatókra 
előírt jogszabályi kötelezettségek 
észszerűsítése, valamint annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy ezek a szervezetek 
és illetékes hatóságaik kiaknázhassák az 
ezen irányelv által létrehozott jogi keret 
előnyeit (ideértve a kockázatok és 
események kezeléséért felelős CSIRT 
kijelölését, az illetékes hatóságok és 
szervek részvételét az együttműködési 
csoport és a CSIRT hálózat munkájában), 
ezeket be kell vonni ezen irányelv hatálya 
alá. A 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet22 és az (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv23 
megfelelő, az említett típusú szervezetekre 
vonatkozó biztonsági és bejelentési 
követelmények előírásával kapcsolatos 
rendelkezéseit ezért hatályon kívül kell 
helyezni. A jelentési kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok nem érinthetik az 
(EU) 2016/679 rendeletet és a 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet24.

(48) A nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatóira, valamint a hálózati és 
információs rendszereik biztonságával 
kapcsolatos megbízható szolgáltatókra 
előírt jogszabályi kötelezettségek 
észszerűsítése, valamint annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy ezek a szervezetek 
és illetékes hatóságaik kiaknázhassák az 
ezen irányelv által létrehozott jogi keret 
előnyeit (ideértve a kockázatok és 
események kezeléséért felelős CSIRT 
kijelölését, az illetékes hatóságok és 
szervek részvételét az együttműködési 
csoport és a CSIRT hálózat munkájában), 
ezeket be kell vonni ezen irányelv hatálya 
alá. A 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet22 és az (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv23 
megfelelő, az említett típusú szervezetekre 
vonatkozó biztonsági és bejelentési 
követelmények előírásával kapcsolatos 
rendelkezéseit ezért ki kell egészíteni. A 
jelentési kötelezettségekre vonatkozó 
szabályok nem érinthetik az (EU) 2016/679 
rendeletet és a 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet24.

_________________ _________________
22 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

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

23 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 
11.) az Európai Elektronikus Hírközlési 
Kódex létrehozásáról (HL L 321., 
2018.12.17., 36. o.).
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24 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)(HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Or. en

Módosítás 163
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Az (EU) 2018/1972 irányelv 
értelmében a nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózatokért vagy nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokért felelős nemzeti 
szabályozó hatóságokat vagy más illetékes 
hatóságokat tájékoztatni kell a nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatokat vagy 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók által bejelentett jelentős 
eseményekről, kiberfenyegetésekről és 
majdnem bekövetkezett eseményekről, 
valamint az e kockázatokra és 
eseményekre válaszul hozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 164
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások növekvő 
jelentőségére tekintettel biztosítani kell, 
hogy az említett szolgáltatások sajátos 
jellegére és gazdasági jelentőségére 
figyelemmel azok megfeleljenek célszerű 
biztonsági követelményeknek is. Az 
említett szolgáltatások nyújtóinak tehát 
biztosítaniuk kell azt is, hogy a hálózati és 
információs rendszerek biztonsága 
megfeleljen a lehetséges kockázatoknak. 
Tekintettel arra, hogy a számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatói általában nem gyakorolnak 
tényleges ellenőrzést a hálózatokon 
keresztüli jelátvitel felett, az említett 
szolgáltatások kockázatának mértéke 
bizonyos szempontból alacsonyabbnak 
tekinthető, mint a hagyományos 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
esetében. Ugyanez vonatkozik azon 
személyközi hírközlési szolgáltatásokra, 
amelyek számokat használnak, és amelyek 
nem gyakorolnak tényleges ellenőrzést a 
jelátvitel felett.

(50) A számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások növekvő 
jelentőségére tekintettel biztosítani kell, 
hogy az említett szolgáltatások sajátos 
jellegére és gazdasági jelentőségére 
figyelemmel azok megfeleljenek célszerű 
biztonsági követelményeknek is. Az 
említett szolgáltatások nyújtóinak tehát 
biztosítaniuk kell azt is, hogy a hálózati és 
információs rendszerek biztonsága 
megfeleljen a lehetséges kockázatoknak. 
Tekintettel arra, hogy a számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatói általában nem gyakorolnak 
tényleges ellenőrzést a hálózatokon 
keresztüli jelátvitel felett, az említett 
szolgáltatások esetében a hálózatbiztonsági 
kockázat mértéke bizonyos szempontból 
alacsonyabbnak tekinthető, mint a 
hagyományos elektronikus hírközlési 
szolgáltatások esetében. Ugyanez 
vonatkozik azon személyközi hírközlési 
szolgáltatásokra, amelyek számokat 
használnak, és amelyek nem gyakorolnak 
tényleges ellenőrzést a jelátvitel felett. 
Mivel azonban a támadási felület tovább 
bővül, a számfüggetlen személyközi 
kommunikációs szolgáltatások, köztük – 
de nem kizárólag – a közösségimédia-
üzenetküldők is egyre népszerűbb 
támadási vektorokká válnak. A 
rosszindulatú szereplők platformokat 
használnak arra, hogy kommunikáljanak 
az áldozatokkal, és az áldozatokat a feltört 
honlapokra csábítsák, ezáltal növelve a 
személyes adatok felhasználását, valamint 
ahhoz kapcsolódóan az információs 
rendszerek biztonságát érintő események 
valószínűségét.

Or. en

Indokolás

Az ENISA „Emerging Trends of the Threat Landscape (Újabb tendenciák a fenyegetések 
terén)” című dokumentuma megállapítja, hogy a rosszindulatú szereplők jelenleg más 
platformokat használnak arra, hogy kommunikáljanak az áldozatokkal, és feltört honlapok 
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megnyitására vegyék rá őket. Ezért annak ellenére, hogy a számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások alacsonyabb hálózati biztonsági kockázatot jelentenek, a 
felhasználókat érő támadások kockázata továbbra is magas.

Módosítás 165
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások növekvő 
jelentőségére tekintettel biztosítani kell, 
hogy az említett szolgáltatások sajátos 
jellegére és gazdasági jelentőségére 
figyelemmel azok megfeleljenek célszerű 
biztonsági követelményeknek is. Az 
említett szolgáltatások nyújtóinak tehát 
biztosítaniuk kell azt is, hogy a hálózati és 
információs rendszerek biztonsága 
megfeleljen a lehetséges kockázatoknak. 
Tekintettel arra, hogy a számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatói általában nem gyakorolnak 
tényleges ellenőrzést a hálózatokon 
keresztüli jelátvitel felett, az említett 
szolgáltatások kockázatának mértéke 
bizonyos szempontból alacsonyabbnak 
tekinthető, mint a hagyományos 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
esetében. Ugyanez vonatkozik azon 
személyközi hírközlési szolgáltatásokra, 
amelyek számokat használnak, és amelyek 
nem gyakorolnak tényleges ellenőrzést a 
jelátvitel felett.

(50) A számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások növekvő 
jelentőségére tekintettel biztosítani kell, 
hogy az említett szolgáltatások sajátos 
jellegére, technológiai elterjedtségére és 
gazdasági jelentőségére figyelemmel azok 
megfeleljenek célszerű biztonsági 
követelményeknek is, vagy azokat a 18. 
cikk értelmében meghatározott 
kockázatkezelési követelmények 
teljesítésének eszközéül használják. Az 
említett szolgáltatások nyújtóinak tehát 
biztosítaniuk kell azt is, hogy a hálózati és 
információs rendszerek biztonsága 
megfeleljen a lehetséges kockázatoknak. 
Tekintettel arra, hogy a számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatói általában nem gyakorolnak 
tényleges ellenőrzést a hálózatokon 
keresztüli jelátvitel felett, az említett 
szolgáltatások kockázatának mértéke 
bizonyos szempontból alacsonyabbnak 
tekinthető, mint a hagyományos 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
esetében. Ugyanez vonatkozik azon 
személyközi hírközlési szolgáltatásokra, 
amelyek számokat használnak, és amelyek 
nem gyakorolnak tényleges ellenőrzést a 
jelátvitel felett.

Or. en

Módosítás 166
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Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások növekvő 
jelentőségére tekintettel biztosítani kell, 
hogy az említett szolgáltatások sajátos 
jellegére és gazdasági jelentőségére 
figyelemmel azok megfeleljenek célszerű 
biztonsági követelményeknek is. Az 
említett szolgáltatások nyújtóinak tehát 
biztosítaniuk kell azt is, hogy a hálózati és 
információs rendszerek biztonsága 
megfeleljen a lehetséges kockázatoknak. 
Tekintettel arra, hogy a számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatói általában nem gyakorolnak 
tényleges ellenőrzést a hálózatokon 
keresztüli jelátvitel felett, az említett 
szolgáltatások kockázatának mértéke 
bizonyos szempontból alacsonyabbnak 
tekinthető, mint a hagyományos 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
esetében. Ugyanez vonatkozik azon 
személyközi hírközlési szolgáltatásokra, 
amelyek számokat használnak, és amelyek 
nem gyakorolnak tényleges ellenőrzést a 
jelátvitel felett.

(50) A számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatások növekvő 
jelentőségére tekintettel biztosítani kell, 
hogy az említett szolgáltatások sajátos 
jellegére és gazdasági jelentőségére 
figyelemmel azok megfeleljenek célszerű 
biztonsági követelményeknek is. Az 
említett szolgáltatások nyújtóinak tehát 
biztosítaniuk kell azt is, hogy a hálózati és 
információs rendszerek biztonsága 
megfeleljen a lehetséges kockázatoknak. 
Tekintettel arra, hogy a számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatói általában nem gyakorolnak 
tényleges ellenőrzést a hálózatokon 
keresztüli jelátvitel felett, az említett 
szolgáltatások kockázatának mértéke 
bizonyos szempontból alacsonyabbnak 
tekinthető, mint a hagyományos 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
esetében. Ugyanez vonatkozik azon 
számfüggő személyközi hírközlési 
szolgáltatásokra amelyek nem gyakorolnak 
tényleges ellenőrzést a jelátvitel felett.

Or. en

Módosítás 167
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A belső piac minden eddiginél 
jobban támaszkodik az internet 
működésére. Gyakorlatilag minden 
lényeges és fontos szervezet szolgáltatásai 

(51) A belső piac minden eddiginél 
jobban támaszkodik az internet 
működésére. Gyakorlatilag minden 
lényeges és fontos szervezet szolgáltatásai 
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az interneten keresztül nyújtott 
szolgáltatásoktól függenek. Az alapvető és 
fontos szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások zavartalanságának 
biztosítása érdekében fontos, hogy a 
nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok 
– például az internetes gerinchálózat vagy 
a tenger alatti hírközlésre szolgáló kábelek 
– megfelelő kiberbiztonsági intézkedéseket 
vezessenek be, és jelentsék az ezekkel 
kapcsolatos eseményeket.

az interneten keresztül nyújtott 
szolgáltatásoktól függenek. Az illetékes 
hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a 
nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok 
integritásának és rendelkezésre állásának 
fenntartásáról. Az alapvető és fontos 
szervezetek által nyújtott szolgáltatások 
zavartalanságának biztosítása érdekében 
fontos, hogy minden nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatra – például 
az internetes gerinchálózatra vagy a tenger 
alatti hírközlésre szolgáló kábelekre – 
megfelelő kiberbiztonsági intézkedések 
vonatkozzanak, és jelentsék az ezekkel 
kapcsolatos jelentős eseményeket.

Or. en

Módosítás 168
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A belső piac minden eddiginél 
jobban támaszkodik az internet 
működésére. Gyakorlatilag minden 
lényeges és fontos szervezet szolgáltatásai 
az interneten keresztül nyújtott 
szolgáltatásoktól függenek. Az alapvető és 
fontos szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások zavartalanságának 
biztosítása érdekében fontos, hogy a 
nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok 
– például az internetes gerinchálózat vagy 
a tenger alatti hírközlésre szolgáló kábelek 
– megfelelő kiberbiztonsági intézkedéseket 
vezessenek be, és jelentsék az ezekkel 
kapcsolatos eseményeket.

(51) A belső piac minden eddiginél 
jobban támaszkodik az internet 
működésére. Gyakorlatilag minden 
lényeges és fontos szervezet szolgáltatásai 
az interneten keresztül nyújtott 
szolgáltatásoktól függenek. Az alapvető és 
fontos szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások zavartalanságának 
biztosítása érdekében fontos, hogy a 
nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatokra – például az internetes 
gerinchálózatra vagy a tenger alatti 
hírközlésre szolgáló kábelekre – megfelelő 
kiberbiztonsági intézkedések 
vonatkozzanak, és jelentsék az ezekkel 
kapcsolatos biztonsági eseményeket az 
Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 2. 
cikkének (41) bekezdésével összhangban.

Or. en
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Módosítás 169
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatóinak különösen tájékoztatniuk 
kell a szolgáltatást igénybe vevőket a 
különleges és jelentős 
kiberfenyegetésekről, valamint azokról az 
intézkedésekről, amelyeket megtehetnek a 
kommunikáció biztonságának védelme 
érdekében, például bizonyos típusú 
szoftverek vagy titkosítási technológiák 
használata révén.

(53) A titkosítás kritikus és 
pótolhatatlan az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások biztonságának védelme 
szempontjából az adatvédelem és a 
magánélet tekintetében. Erős és korszerű 
titkosításnak kell rendelkezésre állnia a 
hálózat- és információbiztonsággal, 
valamint az egyének jogaival és 
szabadságaival kapcsolatos kockázatok 
csökkentésére. A nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózatok vagy a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatások szolgáltatóinak beépített és 
alapértelmezett biztonságot kell 
alkalmazniuk, és tájékoztatniuk kell a 
szolgáltatást igénybe vevőket a különleges 
és jelentős kiberfenyegetésekről, valamint 
azokról a további intézkedésekről, 
amelyeket megtehetnek az eszközeik és a 
kommunikáció biztonságának védelme 
érdekében, például bizonyos típusú 
szoftverek vagy titkosítási technológiák 
használata révén. A bizonytalanságon 
alapuló biztonság megközelítésének 
megvannak a korlátai, míg a nyitott 
együttműködési modellek segítséget 
nyújthatnak és növelhetik a hardverek és 
szoftverek biztonságát, ezért a 
szolgáltatókat és a kereskedőket arra 
ösztönzik, hogy nyílt forráskódú és nyitott 
hardvert használjanak.

Or. en

Indokolás

Az erős és korszerű titkosítás kritikus és pótolhatatlan az adatok és a magánélet hatékony 
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védelme szempontjából.

Módosítás 170
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatóinak különösen tájékoztatniuk 
kell a szolgáltatást igénybe vevőket a 
különleges és jelentős 
kiberfenyegetésekről, valamint azokról az 
intézkedésekről, amelyeket megtehetnek a 
kommunikáció biztonságának védelme 
érdekében, például bizonyos típusú 
szoftverek vagy titkosítási technológiák 
használata révén.

(53) A nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatóinak különösen tájékoztatniuk 
kell a szolgáltatást igénybe vevőket a 
különleges és jelentős 
kiberfenyegetésekről, valamint azokról az 
intézkedésekről, amelyeket megtehetnek a 
kommunikáció biztonságának védelme 
érdekében, például bizonyos típusú 
szoftverek vagy adatközpontú biztonsági 
technológiák használata révén.

Or. en

Módosítás 171
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának megőrzése 
érdekében elő kell mozdítani a titkosítást 
és különösen a végponttól végpontig 
terjedő titkosítást, amelyet szükség esetén 
kötelezővé kell tenni az említett 
szolgáltatások és hálózatok szolgáltatói 
számára, a 18. cikk alkalmazásában 
alapértelmezett és beépített, a biztonsággal 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
elvekkel összhangban. A végponttól 

(54) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának megőrzése 
érdekében elő kell mozdítani a titkosítást 
és különösen a végponttól végpontig 
terjedő titkosítást, amelyet kötelezővé kell 
tenni az említett szolgáltatások és 
hálózatok szolgáltatói számára, a 18. cikk 
alkalmazásában alapértelmezett és 
beépített, a biztonsággal és a magánélet 
védelmével kapcsolatos elvekkel 
összhangban. A végponttól végpontig 
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végpontig terjedő titkosítás használatát 
össze kell egyeztetni a tagállamok azon 
hatáskörével, hogy biztosítsák alapvető 
biztonsági érdekeik és közbiztonságuk 
védelmét, valamint lehetővé tegyék a 
bűncselekmények nyomozását, felderítését 
és a vádeljárás lefolytatását az uniós joggal 
összhangban. A végponttól végpontig 
terjedő titkosított kommunikációban az 
információkhoz való jogszerű hozzáférés 
megoldásainak meg kell őrizniük a 
titkosítás hatékonyságát a magánélet és a 
kommunikáció biztonságának védelme 
mellett, miközben ténylegesen el kell 
hárítaniuk a bűnözést.

terjedő titkosítás használata nem érinti a 
tagállamok azon hatáskörét, hogy 
biztosítsák alapvető biztonsági érdekeik és 
közbiztonságuk védelmét, valamint 
lehetővé tegyék a bűncselekmények 
nyomozását, felderítését és a vádeljárás 
lefolytatását az uniós joggal összhangban. 
A bűnüldözési jogköröknek minden 
esetben teljes mértékben tiszteletben kell 
tartaniuk a jogszerű eljárás követelményét 
és az egyéb biztosítékokat, csakúgy mint 
az alapvető jogokat, különösen a 
magánélet és a magáncélú kommunikáció 
tiszteletben tartásához való jogot, valamint 
a személyes adatok védelméhez fűződő 
jogot. A végponttól végpontig terjedő 
titkosított kommunikációból származó 
információkhoz való jogszerű hozzáférés 
megoldásainak meg kell őrizniük a 
titkosítás hatékonyságát a magánélet és a 
kommunikáció biztonságának védelme 
mellett, miközben ténylegesen el kell 
hárítaniuk a bűnözést. A meghozott 
intézkedéseknek gondosan tiszteletben kell 
tartaniuk a szükségesség, az arányosság 
és a szubszidiaritás elvét, és nem 
vezethetnek hátsó ajtók létrehozásához 
vagy a titkosítás gyengítéséhez, biztosítva, 
hogy a titkosított adatok – többek között a 
végpontok közötti titkosított 
kommunikáció – bizalmas jellege és 
biztonsága ne sérüljön.

Or. en

Indokolás

A titkosításról szóló tanácsi közlemény szerinti átfogalmazás.

Módosítás 172
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(54) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának megőrzése 
érdekében elő kell mozdítani a titkosítást 
és különösen a végponttól végpontig 
terjedő titkosítást, amelyet szükség esetén 
kötelezővé kell tenni az említett 
szolgáltatások és hálózatok szolgáltatói 
számára, a 18. cikk alkalmazásában 
alapértelmezett és beépített, a biztonsággal 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
elvekkel összhangban. A végponttól 
végpontig terjedő titkosítás használatát 
össze kell egyeztetni a tagállamok azon 
hatáskörével, hogy biztosítsák alapvető 
biztonsági érdekeik és közbiztonságuk 
védelmét, valamint lehetővé tegyék a 
bűncselekmények nyomozását, felderítését 
és a vádeljárás lefolytatását az uniós joggal 
összhangban. A végponttól végpontig 
terjedő titkosított kommunikációban az 
információkhoz való jogszerű hozzáférés 
megoldásainak meg kell őrizniük a 
titkosítás hatékonyságát a magánélet és a 
kommunikáció biztonságának védelme 
mellett, miközben ténylegesen el kell 
hárítaniuk a bűnözést.

(54) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának megőrzése 
érdekében elő kell mozdítani az 
adatközpontú biztonsági technikák 
alkalmazását, például a titkosítást, a 
tokenizálást, a szegmentálást, a 
szabályozott elérést, a jelölést, a címkézést, 
az erős személyazonosság- és hozzáférés-
kezelést, valamint az automatizált 
hozzáférés-megadást az említett 
szolgáltatások és hálózatok szolgáltatói 
számára, a 18. cikk alkalmazásában 
alapértelmezett és beépített, a biztonsággal 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
elvekkel összhangban. A végponttól 
végpontig terjedő titkosítás használatát 
össze kell egyeztetni a tagállamok azon 
hatáskörével, hogy biztosítsák alapvető 
biztonsági érdekeik és közbiztonságuk 
védelmét, valamint lehetővé tegyék a 
bűncselekmények nyomozását, felderítését 
és a vádeljárás lefolytatását az uniós joggal 
összhangban. A végponttól végpontig 
terjedő titkosított kommunikációban az 
információkhoz való jogszerű hozzáférés 
megoldásainak meg kell őrizniük a 
titkosítás hatékonyságát a magánélet és a 
kommunikáció biztonságának védelme 
mellett, miközben ténylegesen el kell 
hárítaniuk a bűnözést.

Or. en

Módosítás 173
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának megőrzése 
érdekében elő kell mozdítani a titkosítást 
és különösen a végponttól végpontig 

(54) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának megőrzése 
érdekében elő kell mozdítani a titkosítást 
és különösen a végponttól végpontig 
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terjedő titkosítást, amelyet szükség esetén 
kötelezővé kell tenni az említett 
szolgáltatások és hálózatok szolgáltatói 
számára, a 18. cikk alkalmazásában 
alapértelmezett és beépített, a biztonsággal 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
elvekkel összhangban. A végponttól 
végpontig terjedő titkosítás használatát 
össze kell egyeztetni a tagállamok azon 
hatáskörével, hogy biztosítsák alapvető 
biztonsági érdekeik és közbiztonságuk 
védelmét, valamint lehetővé tegyék a 
bűncselekmények nyomozását, felderítését 
és a vádeljárás lefolytatását az uniós joggal 
összhangban. A végponttól végpontig 
terjedő titkosított kommunikációban az 
információkhoz való jogszerű hozzáférés 
megoldásainak meg kell őrizniük a 
titkosítás hatékonyságát a magánélet és a 
kommunikáció biztonságának védelme 
mellett, miközben ténylegesen el kell 
hárítaniuk a bűnözést.

terjedő titkosítást, amelyet szükség esetén 
kötelezővé kell tenni az említett 
szolgáltatások és hálózatok szolgáltatói 
számára, a 18. cikk alkalmazásában 
alapértelmezett és beépített, a biztonsággal 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
elvekkel összhangban. A végponttól 
végpontig terjedő titkosítás használatát 
össze kell egyeztetni a tagállamok azon 
hatáskörével, hogy biztosítsák alapvető 
biztonsági érdekeik és közbiztonságuk 
védelmét, valamint lehetővé tegyék a 
bűncselekmények nyomozását, felderítését 
és a vádeljárás lefolytatását az uniós joggal 
összhangban. A titkosítás hatékonyságát a 
kommunikáció bizalmas jellegének és 
biztonságának védelme mellett semmilyen 
körülmények között nem szabad aláásni, 
mivel a titkosítás esetleges kiskapuit a 
szereplők feltárhatják vagy 
kihasználhatják, függetlenül 
legitimitásuktól vagy szándékuktól.

Or. en

Módosítás 174
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának megőrzése 
érdekében elő kell mozdítani a titkosítást 
és különösen a végponttól végpontig 
terjedő titkosítást, amelyet szükség esetén 
kötelezővé kell tenni az említett 
szolgáltatások és hálózatok szolgáltatói 
számára, a 18. cikk alkalmazásában 
alapértelmezett és beépített, a biztonsággal 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
elvekkel összhangban. A végponttól 
végpontig terjedő titkosítás használatát 
össze kell egyeztetni a tagállamok azon 
hatáskörével, hogy biztosítsák alapvető 

(54) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és szolgáltatások biztonságának megőrzése 
érdekében elő lehetne mozdítani a 
titkosítást és különösen a végponttól 
végpontig terjedő titkosítást, amelyet az 
említett szolgáltatások és hálózatok 
szolgáltatóinak szükség esetén végre kell 
hajtaniuk, a 18. cikk alkalmazásában 
alapértelmezett és beépített, a biztonsággal 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
elvekkel összhangban. A végponttól 
végpontig terjedő titkosítás használatát 
össze kell egyeztetni a tagállamok azon 
hatáskörével, hogy biztosítsák alapvető 
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biztonsági érdekeik és közbiztonságuk 
védelmét, valamint lehetővé tegyék a 
bűncselekmények nyomozását, felderítését 
és a vádeljárás lefolytatását az uniós joggal 
összhangban. A végponttól végpontig 
terjedő titkosított kommunikációban az 
információkhoz való jogszerű hozzáférés 
megoldásainak meg kell őrizniük a 
titkosítás hatékonyságát a magánélet és a 
kommunikáció biztonságának védelme 
mellett, miközben ténylegesen el kell 
hárítaniuk a bűnözést.

biztonsági érdekeik és közbiztonságuk 
védelmét, valamint lehetővé tegyék a 
bűncselekmények nyomozását, felderítését 
és a vádeljárás lefolytatását az uniós joggal 
összhangban. A végponttól végpontig 
terjedő titkosított kommunikációban az 
információkhoz való jogszerű hozzáférés 
megoldásainak meg kell őrizniük a 
titkosítás hatékonyságát a magánélet és a 
kommunikáció biztonságának védelme 
mellett, miközben ténylegesen el kell 
hárítaniuk a bűnözést.

Or. en

Módosítás 175
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) A titkosítás meggyengítésére vagy 
a technológia architektúrájának 
megkerülésére irányuló intézkedések 
jelentős kockázatot jelenthetnek a 
technológiával járó tényleges védelmi 
képességekre nézve, ami elkerülhetetlenül 
veszélyezteti a személyes adatok és a 
magánélet védelmét, ami a biztonsági 
ellenőrzésekbe vetett bizalom általános 
elvesztését eredményezi. A technológia 
hatékonyságának és szélesebb körű 
használatának biztosítása érdekében meg 
kell tiltani az engedély nélküli dekódolást, 
a titkosítási kód visszafejtését vagy az 
elektronikus kommunikáció egyértelmű 
jogi hatóságokon kívüli ellenőrzését. Azok 
az esetek, amikor a titkosítás az Európai 
Adatvédelmi Testület 01/2020. sz. 
ajánlásában ismertetett nem megfelelő 
adattovábbításhoz kapcsolódó kockázatok 
csökkentésére használható, az 18. cikk 
alkalmazásában erősebb titkosítást tehet 
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lehetővé az ilyen szolgáltatásokat nyújtók 
és a hálózatok szolgáltatói számára, akár 
átvitel alatt lévő, akár inaktív adatok 
esetében.

Or. en

Módosítás 176
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) Az illetékes hatóságoknak vagy a 
CSIRT-nek jellemzően akkor kell 
jelentősnek tekinteniük egy eseményt, ha 
az esemény jelentős működési zavart vagy 
pénzügyi veszteséget okozott az érintett 
szervezetnek, és az esemény jelentős 
anyagi vagy nem anyagi veszteséget 
okozott más természetes vagy jogi 
személyek számára.

Or. en

Módosítás 177
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Ez az irányelv kétlépcsős 
megközelítést állapít meg az események 
bejelentésével kapcsolatban annak 
érdekében, hogy megtalálja a megfelelő 
egyensúlyt egyrészt a gyors bejelentések 
között, amelyek segítenek enyhíteni az 
események potenciális terjedését, és 
lehetővé teszik a szervezetek számára, 

(55) Ez az irányelv háromlépcsős 
megközelítést állapít meg az események 
bejelentésével kapcsolatban annak 
érdekében, hogy megtalálja a megfelelő 
egyensúlyt egyrészt a gyors bejelentések 
között, amelyek segítenek enyhíteni az 
események potenciális terjedését, és 
lehetővé teszik a szervezetek számára, 



PE693.680v01-00 76/188 AM\1232969HU.docx

HU

hogy támogatást kérjenek, másrészt pedig 
az olyan mélyreható jelentés érdekében, 
amely értékes tanulságokat von le az egyes 
eseményekből, és idővel javítja az egyes 
vállalatok és teljes ágazatok 
kiberfenyegetésekkel szembeni 
rezilienciáját. Ha a szervezetek tudomást 
szereznek egy eseményről, meg kell 
követelni, hogy 24 órán belül nyújtsanak 
be első bejelentést, amelyet legkésőbb egy 
hónappal később zárójelentésnek kell 
követnie. Az első bejelentésnek csak 
azokat az információkat kell tartalmaznia, 
amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy az illetékes hatóságok tudomást 
szerezzenek az eseményről, és lehetővé 
tegyék a szervezet számára, hogy szükség 
esetén segítséget kérjen. Az említett 
bejelentésnek adott esetben fel kell 
tüntetnie, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az első bejelentés benyújtásának 
követelménye ne vonja el az 
adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 24 órás és a zárójelentés 
egy hónapos határidejétől.

hogy támogatást kérjenek, másrészt pedig 
az olyan mélyreható jelentés érdekében, 
amely értékes tanulságokat von le az egyes 
eseményekből, és idővel javítja az egyes 
vállalatok és teljes ágazatok 
kiberfenyegetésekkel szembeni 
rezilienciáját. E tekintetben az irányelvnek 
magában kell foglalnia az olyan 
események bejelentését is, amelyek a 
szervezet által elvégzett kezdeti értékelés 
alapján feltételezhetően jelentős működési 
zavart vagy pénzügyi veszteséget okoznak, 
vagy jelentős anyagi vagy nem anyagi 
veszteséget okozva más természetes vagy 
jogi személyeket érintenek. A kezdeti 
értékelésnek figyelembe kell vennie 
többek között az érintett hálózati és 
információs rendszereket és különösen 
azok jelentőségét a szervezet 
szolgáltatásainak nyújtása terén, a 
kiberfenyegetés súlyosságát és műszaki 
jellemzőit, valamint a kihasznált mögöttes 
biztonsági réseket, továbbá a szervezet 
hasonló eseményekkel kapcsolatos 
tapasztalatait. Ha a szervezetek tudomást 
szereznek egy eseményről, 24 órán belül 
korai figyelmeztetést kell kiadniuk, 
anélkül, hogy további információkat 
kellene közzétenniük. A szervezetektől 
meg kell követelni, hogy 72 órán belül 
nyújtsanak be első bejelentést, amelyet 
legkésőbb az esemény kezelése után egy 
hónappal átfogó jelentésnek kell követnie. 
A 72 órás kezdeti eseménybejelentési 
ütemterv nem akadályozhatja meg a 
szervezeteket abban, hogy korábban 
jelentsék az eseményeket, így lehetővé téve 
a szervezetek számára, hogy gyorsan 
segítséget kérjenek az illetékes 
hatóságoktól vagy a CSIRT-ektől, és 
lehetővé teszi az illetékes hatóságok vagy 
a CSIRT-ek számára, hogy mérsékeljék a 
bejelentett esemény potenciális terjedését. 
Amennyiben egy biztonsági esemény 
kezelése hosszabb időt igényel, a szervezet 
számára elő kell írni, hogy nyújtson be 
rendszeres jelentéseket az esemény 
elszigetelésére, az eseményre való 
reagálásra, az esemény megállapítására és 
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a működés helyreállítására irányuló 
hatályos kockázatcsökkentő 
intézkedésekről, valamint az esemény 
kezelése után legkésőbb egy hónappal 
nyújtson be átfogó jelentést. Az első 
bejelentésnek lehetővé kell tennie a 
szervezet számára, hogy szükség esetén 
segítséget kérjen. Az említett bejelentésnek 
adott esetben fel kell tüntetnie, hogy az 
eseményt vélhetően jogellenes vagy 
rosszindulatú cselekmény okozta-e. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
első bejelentés benyújtásának 
követelménye ne vonja el az 
adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 72 órás és az átfogó 
jelentés egy hónapos határidejétől.

Or. en

Indokolás

Aligning the notification timeline with the timeline provided in Regulation (EU) 2016/679 can 
harmonise the notification process and avoid double reporting in cases where the incident 
involves personal data. An early warning mechanism will allow entities to swiftly make 
competent authorities or CSIRTs aware of an incident, without that warning requiring entities 
to disclose additional information, hence enabling entities to invest resources in dealing with 
the incident and gain a better understanding of the incident in order to provide more detailed 
information to the competent authority of CSIRT in their initial notification.

Módosítás 178
Eva Maydell, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Ez az irányelv kétlépcsős 
megközelítést állapít meg az események 
bejelentésével kapcsolatban annak 
érdekében, hogy megtalálja a megfelelő 
egyensúlyt egyrészt a gyors bejelentések 
között, amelyek segítenek enyhíteni az 
események potenciális terjedését, és 
lehetővé teszik a szervezetek számára, 
hogy támogatást kérjenek, másrészt pedig 
az olyan mélyreható jelentés érdekében, 
amely értékes tanulságokat von le az egyes 
eseményekből, és idővel javítja az egyes 
vállalatok és teljes ágazatok 
kiberfenyegetésekkel szembeni 
rezilienciáját. Ha a szervezetek tudomást 
szereznek egy eseményről, meg kell 
követelni, hogy 24 órán belül nyújtsanak 
be első bejelentést, amelyet legkésőbb egy 
hónappal később zárójelentésnek kell 
követnie. Az első bejelentésnek csak 
azokat az információkat kell tartalmaznia, 
amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy az illetékes hatóságok tudomást 
szerezzenek az eseményről, és lehetővé 
tegyék a szervezet számára, hogy szükség 
esetén segítséget kérjen. Az említett 
bejelentésnek adott esetben fel kell 
tüntetnie, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az első bejelentés 
benyújtásának követelménye ne vonja el 
az adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 24 órás és a zárójelentés 

(55) Ez az irányelv kétlépcsős 
megközelítést állapít meg az események 
bejelentésével kapcsolatban annak 
érdekében, hogy megtalálja a megfelelő 
egyensúlyt egyrészt a gyors bejelentések 
között, amelyek segítenek enyhíteni az 
események potenciális terjedését, és 
lehetővé teszik a szervezetek számára, 
hogy támogatást kérjenek, másrészt pedig 
az olyan mélyreható jelentés érdekében, 
amely értékes tanulságokat von le az egyes 
eseményekből, és idővel javítja az egyes 
vállalatok és teljes ágazatok 
kiberfenyegetésekkel szembeni 
rezilienciáját. E tekintetben az irányelvnek 
magában kell foglalnia az olyan 
események bejelentését is, amelyek a 
szervezet által elvégzett kezdeti értékelés 
alapján feltételezhetően jelentős működési 
zavart vagy pénzügyi veszteséget okoznak, 
vagy jelentős anyagi vagy nem anyagi 
veszteséget okozva más természetes vagy 
jogi személyeket érintenek. A kezdeti 
értékelésnek figyelembe kell vennie 
többek között az érintett hálózati és 
információs rendszereket és különösen 
azok jelentőségét a szervezet 
szolgáltatásainak nyújtása terén, a 
kiberfenyegetés súlyosságát és műszaki 
jellemzőit, valamint a kihasznált mögöttes 
biztonsági réseket, továbbá a szervezet 
hasonló eseményekkel kapcsolatos 
tapasztalatait. Ha a szervezetek tudomást 
szereznek egy eseményről, meg kell 
követelni, hogy 72 órán belül nyújtsanak 
be első bejelentést, amelyet legkésőbb 
három hónappal később jelentésnek kell 
követnie. Az első bejelentésnek csak 
azokat az információkat kell tartalmaznia, 
amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy az illetékes hatóságok tudomást 
szerezzenek az eseményről, és lehetővé 
tegyék a szervezet számára, hogy szükség 
esetén segítséget kérjen. Az említett 
bejelentésnek adott esetben fel kell 
tüntetnie, hogy az eseményt vélhetően 
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egy hónapos határidejétől. jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 72 órás és a jelentés 
három hónapos határidejétől.

Or. en

Módosítás 179
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Ez az irányelv kétlépcsős 
megközelítést állapít meg az események 
bejelentésével kapcsolatban annak 
érdekében, hogy megtalálja a megfelelő 
egyensúlyt egyrészt a gyors bejelentések 
között, amelyek segítenek enyhíteni az 
események potenciális terjedését, és 
lehetővé teszik a szervezetek számára, 
hogy támogatást kérjenek, másrészt pedig 
az olyan mélyreható jelentés érdekében, 
amely értékes tanulságokat von le az egyes 
eseményekből, és idővel javítja az egyes 
vállalatok és teljes ágazatok 
kiberfenyegetésekkel szembeni 
rezilienciáját. Ha a szervezetek tudomást 
szereznek egy eseményről, meg kell 
követelni, hogy 24 órán belül nyújtsanak 
be első bejelentést, amelyet legkésőbb egy 
hónappal később zárójelentésnek kell 
követnie. Az első bejelentésnek csak 
azokat az információkat kell tartalmaznia, 
amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy az illetékes hatóságok tudomást 

(55) Ez az irányelv kétlépcsős 
megközelítést állapít meg az események 
bejelentésével kapcsolatban annak 
érdekében, hogy megtalálja a megfelelő 
egyensúlyt egyrészt a gyors bejelentések 
között, amelyek segítenek enyhíteni az 
események potenciális terjedését, és 
lehetővé teszik a szervezetek számára, 
hogy támogatást kérjenek, másrészt pedig 
az olyan mélyreható jelentés érdekében, 
amely értékes tanulságokat von le az egyes 
eseményekből, és idővel javítja az egyes 
vállalatok és teljes ágazatok 
kiberfenyegetésekkel szembeni 
rezilienciáját. Ha a szervezetek tudomást 
szereznek egy jelentős eseményről, meg 
kell követelni, hogy indokolatlan 
késedelem nélkül nyújtsanak be első 
bejelentést, amelyet legkésőbb egy 
hónappal később zárójelentésnek kell 
követnie. Az első bejelentésnek csak 
azokat az információkat kell tartalmaznia, 
amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, 
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szerezzenek az eseményről, és lehetővé 
tegyék a szervezet számára, hogy szükség 
esetén segítséget kérjen. Az említett 
bejelentésnek adott esetben fel kell 
tüntetnie, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az első bejelentés benyújtásának 
követelménye ne vonja el az 
adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 24 órás és a zárójelentés 
egy hónapos határidejétől.

hogy az illetékes hatóságok tudomást 
szerezzenek az eseményről, és lehetővé 
tegyék a szervezet számára, hogy szükség 
esetén segítséget kérjen. Az említett 
bejelentésnek adott esetben fel kell 
tüntetnie, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az első bejelentés benyújtásának 
követelménye ne vonja el az 
adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
a bejelentési határidőktől.

Or. en

Módosítás 180
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A doménnevek és a nyilvántartási 
adatok (ún. WHOIS-adatok) pontos és 
teljes adatbázisainak gondozása és az 
említett adatokhoz való jogszerű 
hozzáférés biztosítása elengedhetetlen a 
DNS biztonságának, stabilitásának és 
rezilienciájának biztosításához, ami 
viszont hozzájárul az Unión belüli 
egységesen magas szintű 
kiberbiztonsághoz. Amennyiben a 
feldolgozás személyes adatokat is 

(59) A doménnevek és a nyilvántartási 
adatok (ún. WHOIS-adatok) pontos és 
teljes adatbázisainak gondozása és az 
említett adatokhoz való, hálózati és 
információbiztonsági célú jogszerű 
hozzáférés biztosítása az illetékes 
hatóságok számára hozzájárulhat a 
fokozott kiberbiztonsághoz. Amennyiben a 
feldolgozás személyes adatokat is 
tartalmaz, az említett feldolgozásnak meg 
kell felelnie az uniós adatvédelmi 
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tartalmaz, az említett feldolgozásnak meg 
kell felelnie az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak.

jogszabályoknak. Ezt az irányelvet a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló (EU) 2016/679 
rendelettel, valamint az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló 2002/58/EK 
irányelvvel teljes összhangban kell 
alkalmazni, és nem módosítja és nem 
egészíti ki ezek rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A hatály és a mérték tisztázása.

Módosítás 181
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A doménnevek és a nyilvántartási 
adatok (ún. WHOIS-adatok) pontos és 
teljes adatbázisainak gondozása és az 
említett adatokhoz való jogszerű 
hozzáférés biztosítása elengedhetetlen a 
DNS biztonságának, stabilitásának és 
rezilienciájának biztosításához, ami viszont 
hozzájárul az Unión belüli egységesen 
magas szintű kiberbiztonsághoz. 
Amennyiben a feldolgozás személyes 
adatokat is tartalmaz, az említett 
feldolgozásnak meg kell felelnie az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak.

(59) A doménnevek és a nyilvántartási 
adatok (ún. „WHOIS-adatok”) pontos, 
ellenőrzött és teljes adatbázisainak 
gondozása és az említett adatokhoz való 
jogszerű hozzáférés biztosítása 
elengedhetetlen a DNS biztonságának, 
stabilitásának és rezilienciájának 
biztosításához a harmadik felek jogainak 
védelme érdekében, ami viszont hozzájárul 
az Unión belüli egységesen magas szintű 
kiberbiztonsághoz. Amennyiben a 
feldolgozás személyes adatokat is 
tartalmaz, az említett feldolgozásnak meg 
kell felelnie az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak.

Or. en
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Módosítás 182
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Ezen adatok rendelkezésre állása és 
időben történő hozzáférhetősége a 
hatóságok – ideértve a bűncselekmények 
megelőzése, kivizsgálása vagy 
büntetőeljárás alá vonása céljából az 
uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján 
illetékes hatóságokat, a CERT-eket 
(CSIRT-eket) –, valamint ügyfeleik adatai 
tekintetében az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatói, valamint az említett 
ügyfelek nevében eljáró, kiberbiztonsági 
technológiák és szolgáltatások szolgáltatói 
számára elengedhetetlen a 
doménnévrendszerrel való visszaélések 
megelőzéséhez és felszámolásához, 
különösen a kiberbiztonsági események 
megelőzéséhez, felderítéséhez és azok 
elhárításához. Az említett hozzáférésnek 
meg kell felelnie az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak, amennyiben az 
személyes adatokhoz kapcsolódik.

(60) Ezen adatok rendelkezésre állása és 
időben történő hozzáférhetősége a 
hatóságok, a CERT-ek és CSIRT-ek 
számára időnként hasznos lehet a 
doménnévrendszerrel való visszaélések 
megelőzéséhez és felszámolásához, 
különösen a kiberbiztonsági események 
elhárításához. Az említett hozzáférésnek 
meg kell felelnie az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak, amennyiben az 
személyes adatokhoz kapcsolódik.

Or. en

Indokolás

A hatály kiigazításához szükséges változtatás.

Módosítás 183
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(60) Ezen adatok rendelkezésre állása 
és időben történő hozzáférhetősége a 
hatóságok – ideértve a bűncselekmények 
megelőzése, kivizsgálása vagy 
büntetőeljárás alá vonása céljából az 
uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján 
illetékes hatóságokat, a CERT-eket 
(CSIRT-eket) –, valamint ügyfeleik adatai 
tekintetében az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatói, valamint az említett 
ügyfelek nevében eljáró, kiberbiztonsági 
technológiák és szolgáltatások szolgáltatói 
számára elengedhetetlen a 
doménnévrendszerrel való visszaélések 
megelőzéséhez és felszámolásához, 
különösen a kiberbiztonsági események 
megelőzéséhez, felderítéséhez és azok 
elhárításához. Az említett hozzáférésnek 
meg kell felelnie az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak, amennyiben az 
személyes adatokhoz kapcsolódik.

(60) Az online ökoszisztéma védelme és 
a DNS-sel való visszaélés megelőzése, 
valamint a bűncselekmények és csalások 
felderítése és megelőzése, a kiskorúak 
védelme, a szellemi tulajdon védelme, 
valamint a gyűlöletbeszéd elleni védelem 
megköveteli, hogy a jogosult hozzáférés-
igénylők számára doménnév-
nyilvántartási adatok álljanak időben 
rendelkezésre. Ezen irányelv alkalmazása 
céljából a jogosult hozzáférés-igénylők 
azok a természetes vagy jogi személyek, 
akik vagy amelyek az uniós vagy nemzeti 
jog szerinti jogos érdek alapján 
indoklással ellátott kérelmet nyújtanak be 
a DNS-adatokhoz való hozzáférés iránt, 
valamint adott esetben az uniós vagy 
nemzeti jogszabályok alapján illetékes, 
bűncselekmények megelőzésével, 
kivizsgálásával és büntetőeljárások 
lefolytatásával foglalkozó hatóságok, a 
CERT-ek, a CSIRT-ek, valamint ügyfeleik 
adatai tekintetében az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtói, továbbá 
a kiberbiztonsági technológiákat nyújtó 
szolgáltatók. Az említett hozzáférésnek 
meg kell felelnie az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak, amennyiben az 
személyes adatokhoz kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 184
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A pontos és teljes doménnév-
nyilvántartási adatok rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartóknak és a 
TLD-hez doménnév-nyilvántartási 

(61) A pontos és teljes doménnév-
nyilvántartási adatok rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartók és a TLD-
hez doménnév-nyilvántartási szolgáltatást 
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szolgáltatást nyújtó szervezeteknek 
(úgynevezett regisztrátoroknak) össze kell 
gyűjteniük a doménnevek nyilvántartási 
adatait és garantálniuk kell azok 
integritását és elérhetőségét. Különösen a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartóknak 
és a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek 
szabályzatokat és eljárásokat kell 
kidolgozniuk a pontos és teljes 
nyilvántartási adatok összegyűjtése és 
vezetése, valamint az uniós adatvédelmi 
szabályokkal összhangban a pontatlan 
nyilvántartási adatok megelőzése és 
kijavítása céljából.

nyújtó szervezetek (úgynevezett 
regisztrátorok) összegyűjtik a doménnevek 
nyilvántartási adatait és garantálják azok 
integritását és elérhetőségét. Különösen a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
szabályzatokat és eljárásokat dolgoznak ki 
a pontos és teljes nyilvántartási adatok 
összegyűjtése és vezetése, valamint az 
uniós adatvédelmi szabályokkal 
összhangban a pontatlan nyilvántartási 
adatok megelőzése és kijavítása céljából.

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás módosítása azt kiemelendő, hogy a NIS 2 irányelv nem a legfelső szintű 
doménnevekre vonatkozó ágazati szabályozás.

Módosítás 185
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A pontos és teljes doménnév-
nyilvántartási adatok rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartóknak és a 
TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatást nyújtó szervezeteknek 
(úgynevezett regisztrátoroknak) össze kell 
gyűjteniük a doménnevek nyilvántartási 
adatait és garantálniuk kell azok 
integritását és elérhetőségét. Különösen a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartóknak 
és a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek 
szabályzatokat és eljárásokat kell 

(61) A pontos és teljes doménnév-
nyilvántartási adatok rendelkezésre 
állásának biztosítása érdekében a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartóknak és a 
TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatást nyújtó szervezeteknek 
(úgynevezett regisztrátoroknak) össze kell 
gyűjteniük a doménnevek nyilvántartási 
adatait és garantálniuk kell azok 
integritását és elérhetőségét. Különösen a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartóknak 
és a doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek 
szabályzatokat és eljárásokat kell 
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kidolgozniuk a pontos és teljes 
nyilvántartási adatok összegyűjtése és 
vezetése, valamint az uniós adatvédelmi 
szabályokkal összhangban a pontatlan 
nyilvántartási adatok megelőzése és 
kijavítása céljából.

kidolgozniuk a pontos és teljes 
nyilvántartási adatok összegyűjtése és 
vezetése, valamint az uniós adatvédelmi 
szabályokkal összhangban a pontatlan 
nyilvántartási adatok megelőzése és 
kijavítása céljából.

Or. en

Módosítás 186
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartóknak és a számukra doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteknek nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenniük az uniós 
adatvédelmi szabályok hatályán kívül eső 
doménnév-nyilvántartási adatokat, például 
a jogi személyeket érintő adatokat25. A 
legfelső szintű doménnév-
nyilvántartóknak és a TLD-hez 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezeteknek az uniós 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 
lehetővé kell tenniük a jogosult 
hozzáférés-igénylők számára a 
természetes személyekre vonatkozó 
meghatározott doménnév-nyilvántartási 
adatokhoz való jogszerű hozzáférést is. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a számukra doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül 
reagáljanak a jogosult hozzáférés-
igénylők kérésére a doménnév-
nyilvántartási adatok nyilvánosságra 
hozatalára. A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartóknak és a számukra 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 

törölve
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nyújtó szervezeteknek szabályzatokat és 
eljárásokat kell kidolgozniuk a 
nyilvántartási adatok közzétételére és 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan, 
beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásokat is, a jogosult 
hozzáférés-igénylők kérelmeinek kezelése 
céljából. A hozzáférési eljárás magában 
foglalhatja egy interfész, portál vagy más 
technikai eszköz használatát is, hogy 
hatékony rendszert lehessen biztosítani a 
nyilvántartási adatok lekérésére és 
elérésére. A Bizottság a belső piacon a 
harmonizált gyakorlatok előmozdítása 
érdekében iránymutatásokat fogadhat el 
az említett eljárásokról, az Európai 
Adatvédelmi Testület hatáskörének 
sérelme nélkül.
_________________
25 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, a 
(14) preambulumbekezdés értelmében „(e) 
rendelet hatálya nem terjed ki az olyan 
személyes adatkezelésre, amely jogi 
személyekre, illetve amely különösen 
olyan vállalkozásokra vonatkozik, 
amelyeket jogi személyként hoztak létre, 
beleértve a jogi személy nevét és formáját, 
valamint a jogi személy elérhetőségére 
vonatkozó adatokat”.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés túlmutat a kiberbiztonsági jogi aktus hatályán.

Módosítás 187
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartóknak és a számukra 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezeteknek nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenniük az uniós 
adatvédelmi szabályok hatályán kívül eső 
doménnév-nyilvántartási adatokat, 
például a jogi személyeket érintő 
adatokat25. A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartóknak és a TLD-hez doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteknek az uniós adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban lehetővé kell 
tenniük a jogosult hozzáférés-igénylők 
számára a természetes személyekre 
vonatkozó meghatározott doménnév-
nyilvántartási adatokhoz való jogszerű 
hozzáférést is. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a számukra 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül reagáljanak a jogosult hozzáférés-
igénylők kérésére a doménnév-
nyilvántartási adatok nyilvánosságra 
hozatalára. A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartóknak és a számukra 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezeteknek szabályzatokat és 
eljárásokat kell kidolgozniuk a 
nyilvántartási adatok közzétételére és 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan, 
beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásokat is, a jogosult hozzáférés-
igénylők kérelmeinek kezelése céljából. A 
hozzáférési eljárás magában foglalhatja 
egy interfész, portál vagy más technikai 
eszköz használatát is, hogy hatékony 
rendszert lehessen biztosítani a 
nyilvántartási adatok lekérésére és 
elérésére. A Bizottság a belső piacon a 
harmonizált gyakorlatok előmozdítása 
érdekében iránymutatásokat fogadhat el az 
említett eljárásokról, az Európai 
Adatvédelmi Testület hatáskörének 
sérelme nélkül.

(62) A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartók és a doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
számára elő kell írni, hogy tegyék 
nyilvánosan hozzáférhetővé a jogi 
személyek doménnév-nyilvántartási 
adatait25. A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartóknak és a doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteknek az uniós adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban lehetővé kell 
tenniük a jogosult hozzáférés-igénylők 
számára a természetes személyekre 
vonatkozó meghatározott doménnév-
nyilvántartási adatokhoz való jogszerű 
hozzáférést is. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek 72 órán belül reagáljanak a 
jogosult hozzáférés-igénylők doménnév-
nyilvántartási adatok nyilvánosságra 
hozatalára irányuló kérelmeire. A legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartóknak és a 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezeteknek szabályzatokat és 
eljárásokat kell kidolgozniuk a 
nyilvántartási adatok közzétételére és 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan, 
beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásokat is, a jogosult hozzáférés-
igénylők kérelmeinek kezelése céljából. A 
hozzáférési eljárás magában foglalhatja 
egy interfész, portál vagy más technikai 
eszköz használatát is, hogy hatékony 
rendszert lehessen biztosítani a 
nyilvántartási adatok lekérésére és 
elérésére. A Bizottság a belső piacon a 
harmonizált gyakorlatok előmozdítása 
érdekében iránymutatásokat fogadhat el az 
említett eljárásokról, az Európai 
Adatvédelmi Testület hatáskörének 
sérelme nélkül.
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_________________ _________________
25 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, a 
(14) preambulumbekezdés értelmében „(e) 
rendelet hatálya nem terjed ki az olyan 
személyes adatkezelésre, amely jogi 
személyekre, illetve amely különösen 
olyan vállalkozásokra vonatkozik, 
amelyeket jogi személyként hoztak létre, 
beleértve a jogi személy nevét és formáját, 
valamint a jogi személy elérhetőségére 
vonatkozó adatokat”.

25 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, a 
(14) preambulumbekezdés értelmében „(e) 
rendelet hatálya nem terjed ki az olyan 
személyes adatkezelésre, amely jogi 
személyekre, illetve amely különösen 
olyan vállalkozásokra vonatkozik, 
amelyeket jogi személyként hoztak létre, 
beleértve a jogi személy nevét és formáját, 
valamint a jogi személy elérhetőségére 
vonatkozó adatokat”.

Or. en

Módosítás 188
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler

Irányelvre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Az ezen irányelv alapján lényeges 
és fontos minden szervezetnek annak a 
tagállamnak a joghatósága alá kell 
tartoznia, ahol szolgáltatásait nyújtja. Ha a 
szervezet több tagállamban nyújt 
szolgáltatásokat, annak külön és 
egyidejűleg minden érintett tagállam 
joghatósága alá kell tartoznia. E 
tagállamok illetékes hatóságainak együtt 
kell működniük, kölcsönös segítséget kell 
nyújtaniuk egymásnak, és adott esetben 
közös felügyeleti intézkedéseket kell 
végrehajtaniuk.

(63) Az ezen irányelv alapján lényeges 
és fontos minden szervezetnek annak a 
tagállamnak a joghatósága alá kell 
tartoznia, ahol szolgáltatásait nyújtja vagy 
tevékenységeit végzi. Ha a szervezet több 
tagállamban nyújt szolgáltatásokat, annak 
külön és egyidejűleg minden érintett 
tagállam joghatósága alá kell tartoznia. E 
tagállamok illetékes hatóságainak együtt 
kell működniük, kölcsönös segítséget kell 
nyújtaniuk egymásnak, és adott esetben 
közös felügyeleti intézkedéseket kell 
végrehajtaniuk.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv a szolgáltatást nyújtó szervezetekre és – miként az a mellékletekben is 
szerepel – az élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -forgalmazás valamely szakasza kapcsán 
gyártási műveleteket vagy tevékenységeket végző szervezetekre egyaránt alkalmazandó.
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Módosítás 189
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A DNS-szolgáltatók 
szolgáltatásainak és műveleteinek 
határokon átnyúló jellegének 
figyelembevétele érdekében a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartók, 
tartalomszolgáltató hálózati szolgáltatók, 
felhőszolgáltatók, adatközpont-szolgáltatók 
és digitális szolgáltatók esetében csak egy 
tagállamnak lehet joghatósága e 
szervezetek felett. A joghatóságot annak a 
tagállamnak kell tulajdonítani, amelyben az 
adott szervezet üzleti tevékenységének fő 
helye az Unióban található. A letelepedési 
kritérium ezen irányelv alkalmazásában a 
tevékenység állandó megállapodások útján 
történő tényleges gyakorlását jelenti. 
Ebben a tekintetben nem meghatározó 
tényező az említett megállapodások jogi 
formája, függetlenül attól, hogy fióktelepen 
vagy jogi személyiséggel rendelkező 
leányvállalaton keresztül kötötték-e azokat. 
E kritérium teljesülése nem függhet attól, 
hogy a hálózat és az információs 
rendszerek fizikailag egy adott helyen 
találhatók-e; az említett rendszerek 
jelenléte és használata önmagukban nem 
képezi az üzleti tevékenység említett fő 
helyét, ezért nem meghatározó kritériumok 
az üzleti tevékenység fő helyének 
meghatározásához. Az üzleti tevékenység 
fő helyének annak a helynek kell lennie, 
ahol az Unióban meghozzák a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Ez 
általában megfelel a vállalatok uniós 
központi ügyvezetése helyének. Ha ilyen 
döntéseket nem hoznak az Unióban, úgy 
kell tekinteni, hogy az üzleti tevékenység 
fő helye azokban a tagállamokban van, 
ahol a szervezetnek az Unióban a 
legmagasabb a munkavállalói létszáma. 

(64) A DNS-szolgáltatók 
szolgáltatásainak és műveleteinek 
határokon átnyúló jellegének 
figyelembevétele érdekében a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartók, 
tartalomszolgáltató hálózati szolgáltatók, 
felhőszolgáltatók, adatközpont-
szolgáltatók, digitális szolgáltatók, 
valamint a számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók esetében csak egy tagállamnak 
lehet joghatósága e szervezetek felett. A 
joghatóságot annak a tagállamnak kell 
tulajdonítani, amelyben az adott szervezet 
üzleti tevékenységének fő helye az 
Unióban található. A letelepedési kritérium 
ezen irányelv alkalmazásában a 
tevékenység állandó megállapodások útján 
történő tényleges gyakorlását jelenti. 
Ebben a tekintetben nem meghatározó 
tényező az említett megállapodások jogi 
formája, függetlenül attól, hogy fióktelepen 
vagy jogi személyiséggel rendelkező 
leányvállalaton keresztül kötötték-e azokat. 
E kritérium teljesülése nem függhet attól, 
hogy a hálózat és az információs 
rendszerek fizikailag egy adott helyen 
találhatók-e; az említett rendszerek 
jelenléte és használata önmagukban nem 
képezi az üzleti tevékenység említett fő 
helyét, ezért nem meghatározó kritériumok 
az üzleti tevékenység fő helyének 
meghatározásához. Az üzleti tevékenység 
fő helyének annak a helynek kell lennie, 
ahol az Unióban meghozzák a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Ez 
általában megfelel a vállalatok uniós 
központi ügyvezetése helyének. Ha ilyen 
döntéseket nem hoznak az Unióban, úgy 
kell tekinteni, hogy az üzleti tevékenység 
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Ha a szolgáltatásokat vállalkozások 
csoportja végzi, az irányító vállalkozás 
üzleti tevékenysége fő helyét a 
vállalkozáscsoport üzleti tevékenysége fő 
helyének kell tekinteni.

fő helye azokban a tagállamokban van, 
ahol a szervezet az Unión belül a fő 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket végrehajtó létesítménnyel 
rendelkezik. Ha a szolgáltatásokat 
vállalkozások csoportja végzi, az irányító 
vállalkozás üzleti tevékenysége fő helyét a 
vállalkozáscsoport üzleti tevékenysége fő 
helyének kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 190
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Olyan esetekben, amikor az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat az Unióban 
nem letelepedett DNS-szolgáltató, legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartó, 
tartalomszolgáltató hálózati szolgáltató, 
felhőszolgáltató, adatközpont-szolgáltató 
és digitális szolgáltató, ki kell jelölnie egy 
képviselőt. Annak eldöntése érdekében, 
hogy az említett szervezet kínál-e 
szolgáltatásokat az Unión belül, meg kell 
győződni arról, hogy nyilvánvaló-e, hogy a 
szervezet tervezi-e egy vagy több 
tagállamban tartózkodó személyek 
szolgáltatások kínálását. A szervezet vagy 
a közvetítő webhelyének, az e-mail-címnek 
és más elérhetőségeknek az Unióban való 
puszta elérhetősége, vagy a szervezet 
alapítása szerinti harmadik országban 
általánosan használt nyelv használata 
önmagában nem elegendő információ az 
említett szándék megállapításához. 
Azonban olyan tényezők, mint például egy 
vagy több tagállamban általánosan használt 
nyelv vagy pénznem használata, a 
szolgáltatások adott másik nyelven történő 
megrendelésének lehetősége, vagy az 
Unióban tartózkodó ügyfelek vagy 

(65) Olyan esetekben, amikor az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat az Unióban 
nem letelepedett DNS-szolgáltató, legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartó, 
tartalomszolgáltató hálózati szolgáltató, 
felhőszolgáltató, adatközpont-szolgáltató, 
digitális szolgáltató, valamint 
számfüggetlen személyközi hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, ki kell 
jelölnie egy képviselőt. Annak eldöntése 
érdekében, hogy az említett szervezet 
kínál-e szolgáltatásokat az Unión belül, 
meg kell győződni arról, hogy nyilvánvaló-
e, hogy a szervezet tervez-e 
szolgáltatásokat nyújtani egy vagy több 
tagállamban tartózkodó személyeknek. A 
szervezet vagy a közvetítő webhelyének, 
az e-mail-címnek és más elérhetőségeknek 
az Unióban való puszta elérhetősége, vagy 
a szervezet alapítása szerinti harmadik 
országban általánosan használt nyelv 
használata önmagában nem elegendő 
információ az említett szándék 
megállapításához. Azonban olyan 
tényezők, mint például az egy vagy több 
tagállamban általánosan használt nyelv 
vagy pénznem használata, a szolgáltatások 
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felhasználók megemlítése nyilvánvalóvá 
teheti, hogy a szervezet tervezi az Unión 
belüli szolgáltatások kínálását. A 
képviselőnek a szervezet nevében kell 
eljárnia, és az illetékes hatóságoknak vagy 
a CSIRT-eknek lehetővé kell tenni, hogy 
kapcsolatba lépjenek a képviselővel. A 
képviselőt a szervezet írásbeli 
meghatalmazásával kifejezetten ki kell 
jelölni, hogy a szervezet nevében eljárjon 
az utóbbi ezen irányelv szerinti 
kötelezettségei tekintetében, ideértve az 
események jelentését is.

adott másik nyelven történő 
megrendelésének lehetősége, vagy az 
Unióban tartózkodó ügyfelek vagy 
felhasználók megemlítése nyilvánvalóvá 
teheti, hogy a szervezet tervezi az Unión 
belüli szolgáltatások kínálását. A 
képviselőnek a szervezet nevében kell 
eljárnia, és az illetékes hatóságoknak vagy 
a CSIRT-eknek lehetővé kell tenni, hogy 
kapcsolatba lépjenek a képviselővel. A 
képviselőt a szervezet írásbeli 
meghatalmazásával kifejezetten ki kell 
jelölni, hogy a szervezet nevében eljárjon 
az utóbbi ezen irányelv szerinti 
kötelezettségei tekintetében, ideértve az 
események jelentését is.

Or. en

Módosítás 191
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Olyan esetekben, amikor az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat az Unióban 
nem letelepedett DNS-szolgáltató, legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartó, 
tartalomszolgáltató hálózati szolgáltató, 
felhőszolgáltató, adatközpont-szolgáltató 
és digitális szolgáltató, ki kell jelölnie egy 
képviselőt. Annak eldöntése érdekében, 
hogy az említett szervezet kínál-e 
szolgáltatásokat az Unión belül, meg kell 
győződni arról, hogy nyilvánvaló-e, hogy a 
szervezet tervezi-e egy vagy több 
tagállamban tartózkodó személyek 
szolgáltatások kínálását. A szervezet vagy 
a közvetítő webhelyének, az e-mail-címnek 
és más elérhetőségeknek az Unióban való 
puszta elérhetősége, vagy a szervezet 
alapítása szerinti harmadik országban 
általánosan használt nyelv használata 

(65) Olyan esetekben, amikor az Unión 
belül kínál szolgáltatásokat az Unióban 
nem letelepedett tartalomszolgáltató 
hálózati szolgáltató, felhőszolgáltató, 
adatközpont-szolgáltató és digitális 
szolgáltató, ki kell jelölnie egy képviselőt. 
Annak eldöntése érdekében, hogy az 
említett szervezet kínál-e szolgáltatásokat 
az Unión belül, meg kell győződni arról, 
hogy nyilvánvaló-e, hogy a szervezet 
tervez-e szolgáltatásokat nyújtani egy vagy 
több tagállamban tartózkodó 
személyeknek. A szervezet vagy a 
közvetítő webhelyének, az e-mail-címnek 
és más elérhetőségeknek az Unióban való 
puszta elérhetősége, vagy a szervezet 
alapítása szerinti harmadik országban 
általánosan használt nyelv használata 
önmagában nem elegendő információ az 
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önmagában nem elegendő információ az 
említett szándék megállapításához. 
Azonban olyan tényezők, mint például egy 
vagy több tagállamban általánosan használt 
nyelv vagy pénznem használata, a 
szolgáltatások adott másik nyelven történő 
megrendelésének lehetősége, vagy az 
Unióban tartózkodó ügyfelek vagy 
felhasználók megemlítése nyilvánvalóvá 
teheti, hogy a szervezet tervezi az Unión 
belüli szolgáltatások kínálását. A 
képviselőnek a szervezet nevében kell 
eljárnia, és az illetékes hatóságoknak vagy 
a CSIRT-eknek lehetővé kell tenni, hogy 
kapcsolatba lépjenek a képviselővel. A 
képviselőt a szervezet írásbeli 
meghatalmazásával kifejezetten ki kell 
jelölni, hogy a szervezet nevében eljárjon 
az utóbbi ezen irányelv szerinti 
kötelezettségei tekintetében, ideértve az 
események jelentését is.

említett szándék megállapításához. 
Azonban olyan tényezők, mint például az 
egy vagy több tagállamban általánosan 
használt nyelv vagy pénznem használata, a 
szolgáltatások adott másik nyelven történő 
megrendelésének lehetősége, vagy az 
Unióban tartózkodó ügyfelek vagy 
felhasználók megemlítése nyilvánvalóvá 
teheti, hogy a szervezet tervezi az Unión 
belüli szolgáltatások kínálását. A 
képviselőnek a szervezet nevében kell 
eljárnia, és az illetékes hatóságoknak vagy 
a CSIRT-eknek lehetővé kell tenni, hogy 
kapcsolatba lépjenek a képviselővel. A 
képviselőt a szervezet írásbeli 
meghatalmazásával kifejezetten ki kell 
jelölni, hogy a szervezet nevében eljárjon 
az utóbbi ezen irányelv szerinti 
kötelezettségei tekintetében, ideértve az 
események jelentését is.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy NIS 2 irányelv általános keretként szolgáljon a továbbiakban is, és 
elkerülhető legyen az ágazati szabályozás.

Módosítás 192
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A szervezeteket ösztönözni kell 
arra, hogy stratégiai, taktikai és operatív 
szinten együttesen hasznosítsák egyéni 
tudásukat és gyakorlati tapasztalataikat 
annak érdekében, hogy javítsák 
képességeiket a kiberfenyegetések 
megfelelő felmérésére, nyomon követésére, 
az ellenük való védekezésre és azok 
elhárítására. Ezért lehetővé kell tenni az 
önkéntes információmegosztási 

(68) A szervezeteket ösztönözni kell 
arra, hogy stratégiai, taktikai és operatív 
szinten együttesen hasznosítsák egyéni 
tudásukat és gyakorlati tapasztalataikat 
annak érdekében, hogy javítsák 
képességeiket a kiberfenyegetések 
megfelelő felmérésére, nyomon követésére, 
az ellenük való védekezésre és azok 
elhárítására. Ezért lehetővé kell tenni az 
önkéntes információmegosztási 
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megállapodások uniós szintű 
mechanizmusainak megjelenését. Ennek 
érdekében a tagállamoknak aktívan 
támogatniuk és ösztönözniük kell az ezen 
irányelv hatálya alá nem tartozó érintett 
szervezeteket is, hogy vegyenek részt az 
említett információmegosztási 
mechanizmusokban. Ezeket a 
mechanizmusokat az Unió 
versenyszabályaival, valamint az 
adatvédelmi uniós jogszabályokkal teljes 
összhangban kell végrehajtani.

megállapodások uniós szintű 
mechanizmusainak megjelenését. Ennek 
érdekében a tagállamoknak aktívan 
támogatniuk és ösztönözniük kell az ezen 
irányelv hatálya alá nem tartozó érintett 
szervezeteket is, például a kiberbiztonsági 
szolgáltatásokra és kutatásra 
összpontosító szervezeteket, hogy 
vegyenek részt az említett 
információmegosztási mechanizmusokban. 
Ezeket a mechanizmusokat az Unió 
versenyszabályaival, valamint az 
adatvédelmi uniós jogszabályokkal teljes 
összhangban kell végrehajtani.

Or. en

Amendment 193
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A személyes adatok 
feldolgozásának – a hálózati és 
információbiztonság szervezeti egységek, 
hatóságok, CERT-ek, CSIRT-ek, valamint 
a biztonsági technológiák és szolgáltatások 
szolgáltatói általi biztosítása érdekében a 
feltétlenül szükséges és arányos mértékben 
– az érintett adatkezelő jogos érdekét kell 
képeznie, az (EU) 2016/679 rendeletben 
említettek szerint. Ennek ki kell terjednie 
az események megelőzésével, 
felderítésével, elemzésével és az azok 
elhárításával kapcsolatos intézkedésekre, 
a konkrét kiberfenyegetésekkel 
kapcsolatos tudatosság növelésére, a 
biztonsági rés elhárításával és az 
összehangolt nyilvánosságra hozatallal 
kapcsolatos információmegosztásra, 
valamint az ezekre az eseményekre, 
valamint a kiberfenyegetésekre és 
biztonsági résekre, a 

(69) A személyes adatok kezelésének – 
amelynek a hálózati és 
információbiztonság szervezeti egységek, 
hatóságok, CERT-ek, CSIRT-ek, valamint 
a biztonsági technológiák és szolgáltatások 
szolgáltatói általi biztosítása érdekében a 
feltétlenül szükséges és arányos mértékre 
kell korlátozódnia – az érintett adatkezelő 
jogos érdekét kell képeznie, az (EU) 
2016/679 rendeletben említettek szerint.
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kompromisszummutatókra, taktikákra, 
technikákra és eljárásokra, 
kiberbiztonsági figyelmeztetésekre és 
konfigurációs eszközökre vonatkozó 
önkéntes információmegosztásra. Az 
említett intézkedések megkövetelhetik a 
következő típusú személyes adatok 
feldolgozását: IP-címek, egységes 
forrásazonosítók (URL-ek), doménnevek 
és e-mail-címek.

Or. en

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása az általános adatvédelmi rendelet (49) preambulumbekezdéséhez, 
annak kiegészítése vagy közvetett módosítása nélkül.

Módosítás 194
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A személyes adatok 
feldolgozásának – a hálózati és 
információbiztonság szervezeti egységek, 
hatóságok, CERT-ek, CSIRT-ek, valamint 
a biztonsági technológiák és 
szolgáltatások szolgáltatói általi 
biztosítása érdekében a feltétlenül 
szükséges és arányos mértékben – az 
érintett adatkezelő jogos érdekét kell 
képeznie, az (EU) 2016/679 rendeletben 
említettek szerint. Ennek ki kell terjednie 
az események megelőzésével, 
felderítésével, elemzésével és az azok 
elhárításával kapcsolatos intézkedésekre, a 
konkrét kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelésére, a biztonsági rés 
elhárításával és az összehangolt 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 
információmegosztásra, valamint az ezekre 
az eseményekre, valamint a 
kiberfenyegetésekre és biztonsági résekre, 

(69) A hálózati és információbiztonság 
biztosítása érdekében történő, feltétlenül 
szükséges és arányos mértékű 
személyesadat-kezelésnek a szervezeti 
egységek, CERT-ek esetében az érintett 
adatkezelő (EU) 2016/679 rendeletben 
említettek szerinti személyesadat-kezelést 
igazoló jogos érdekének kell minősülnie, a 
hatóságok, nevezetesen az illetékes 
hatóságok, az egyedüli kapcsolattartó 
pontok, a CSIRT-ek, a Kiberbiztonsági 
Együttműködési Csoport, a CSIRT-
hálózat, a CERT-ek és a CyCLONe 
esetében pedig az (EU) 2016/679 
rendeletben említettek szerinti jogi 
kötelezettségnek vagy közérdekű 
feladatnak vagy az érintett adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának kell minősülnie. Ennek ki 
kell terjednie az események megelőzésével, 
felderítésével, elemzésével és az azok 
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a kompromisszummutatókra, taktikákra, 
technikákra és eljárásokra, kiberbiztonsági 
figyelmeztetésekre és konfigurációs 
eszközökre vonatkozó önkéntes 
információmegosztásra. Az említett 
intézkedések megkövetelhetik a következő 
típusú személyes adatok feldolgozását: IP-
címek, egységes forrásazonosítók (URL-
ek), doménnevek és e-mail-címek.

elhárításával kapcsolatos intézkedésekre, a 
konkrét kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelésére, a biztonsági rés 
elhárításával és az összehangolt 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 
információmegosztásra, valamint az ezekre 
az eseményekre, valamint a 
kiberfenyegetésekre és biztonsági résekre, 
a kompromisszummutatókra, taktikákra, 
technikákra és eljárásokra, kiberbiztonsági 
figyelmeztetésekre és konfigurációs 
eszközökre vonatkozó önkéntes 
információmegosztásra. Az említett 
intézkedések megkövetelhetik a következő 
típusú személyes adatok kezelését: IP-
címek, telefonszámok, 
bankszámlaszámok, földrajzi 
helymeghatározási adatok, fizetési adatok, 
egységes forrásazonosítók (URL-ek), 
doménnevek és e-mail-címek.

Or. en

Módosítás 195
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A személyes adatok 
feldolgozásának – a hálózati és 
információbiztonság szervezeti egységek, 
hatóságok, CERT-ek, CSIRT-ek, valamint 
a biztonsági technológiák és szolgáltatások 
szolgáltatói általi biztosítása érdekében a 
feltétlenül szükséges és arányos 
mértékben – az érintett adatkezelő jogos 
érdekét kell képeznie, az (EU) 2016/679 
rendeletben említettek szerint. Ennek ki 
kell terjednie az események megelőzésével, 
felderítésével, elemzésével és az azok 
elhárításával kapcsolatos intézkedésekre, a 
konkrét kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 

(69) A hálózati és információbiztonság 
biztosítása érdekében történő feltétlenül 
szükséges és arányos mértékű, az alapvető 
és fontos szervezetek, a hatóságok, a 
CERT-ek, a CSIRT-ek, valamint a 
biztonsági technológiák és szolgáltatások 
szolgáltatói általi személyesadat-
kezelésnek meg kell felelnie az ezen 
irányelvben foglalt jogi kötelezettségnek, 
és az érintett adatkezelő (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában, illetve (1) bekezdésének f) 
pontjában említettek szerinti 
személyesadat-kezelést igazoló jogos 
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tudatosság növelésére, a biztonsági rés 
elhárításával és az összehangolt 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 
információmegosztásra, valamint az ezekre 
az eseményekre, valamint a 
kiberfenyegetésekre és biztonsági résekre, 
a kompromisszummutatókra, taktikákra, 
technikákra és eljárásokra, kiberbiztonsági 
figyelmeztetésekre és konfigurációs 
eszközökre vonatkozó önkéntes 
információmegosztásra. Az említett 
intézkedések megkövetelhetik a következő 
típusú személyes adatok feldolgozását: IP-
címek, egységes forrásazonosítók (URL-
ek), doménnevek és e-mail-címek.

érdekének kell minősülnie. Ennek ki kell 
terjednie az események megelőzésével, 
felderítésével, elemzésével és az azok 
elhárításával kapcsolatos intézkedésekre, a 
konkrét kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelésére, a biztonsági rés 
elhárításával és az összehangolt 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 
információmegosztásra, valamint az ezekre 
az eseményekre, valamint a 
kiberfenyegetésekre és biztonsági résekre, 
a kompromisszummutatókra, taktikákra, 
technikákra és eljárásokra, kiberbiztonsági 
figyelmeztetésekre és konfigurációs 
eszközökre vonatkozó önkéntes 
információmegosztásra. Az említett 
intézkedések megkövetelhetik a következő 
típusú személyes adatok kezelését: IP-
címek, egységes forrásazonosítók (URL-
ek), doménnevek és e-mail-címek.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok kiberbiztonsági célú kezeléséhez egyértelműen meg kell határozni a 
jogalapot. Az információmegosztásnak a jogos érdekre vonatkozóan az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjában rögzített jogalapra kell épülnie, míg a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési intézkedéseknek, a jelentéstételi kötelezettségeknek és az 
ezen irányelv 23. cikkében rögzített rendelkezéseknek az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke 
(1) bekezdésének c) pontjában előírtak szerinti jogi kötelezettségen kell alapulniuk.

Módosítás 196
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A személyes adatok 
feldolgozásának – a hálózati és 
információbiztonság szervezeti egységek, 
hatóságok, CERT-ek, CSIRT-ek, valamint 
a biztonsági technológiák és szolgáltatások 
szolgáltatói általi biztosítása érdekében a 
feltétlenül szükséges és arányos mértékben 

(69) A személyes adatok kezelésének – 
a hálózati és információbiztonság 
szervezeti egységek, hatóságok, CERT-ek, 
CSIRT-ek, valamint a biztonsági 
technológiák és szolgáltatások szolgáltatói 
általi biztosítása érdekében a feltétlenül 
szükséges és arányos mértékben – az 
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– az érintett adatkezelő jogos érdekét kell 
képeznie, az (EU) 2016/679 rendeletben 
említettek szerint. Ennek ki kell terjednie 
az események megelőzésével, 
felderítésével, elemzésével és az azok 
elhárításával kapcsolatos intézkedésekre, a 
konkrét kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelésére, a biztonsági rés 
elhárításával és az összehangolt 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 
információmegosztásra, valamint az ezekre 
az eseményekre, valamint a 
kiberfenyegetésekre és biztonsági résekre, 
a kompromisszummutatókra, taktikákra, 
technikákra és eljárásokra, kiberbiztonsági 
figyelmeztetésekre és konfigurációs 
eszközökre vonatkozó önkéntes 
információmegosztásra. Az említett 
intézkedések megkövetelhetik a következő 
típusú személyes adatok feldolgozását: IP-
címek, egységes forrásazonosítók (URL-
ek), doménnevek és e-mail-címek.

érintett adatkezelő jogos érdekét kell 
képeznie, az (EU) 2016/679 rendeletben 
említettek szerint. Ennek ki kell terjednie 
az események megelőzésével, 
felderítésével, azonosításával, 
elszigetelésével, elemzésével és az azok 
elhárításával kapcsolatos intézkedésekre, a 
konkrét kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelésére, a biztonsági rés 
elhárításával és az összehangolt 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 
információmegosztásra, valamint az ezekre 
az eseményekre, valamint a 
kiberfenyegetésekre és biztonsági résekre, 
a kompromisszummutatókra, taktikákra, 
technikákra és eljárásokra, kiberbiztonsági 
figyelmeztetésekre és konfigurációs 
eszközökre vonatkozó önkéntes 
információmegosztásra. Az említett 
intézkedések megkövetelhetik a személyes 
adatok kezelését.

Or. en

Módosítás 197
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A tényleges megfelelés biztosítását 
elősegítő felügyeleti hatáskörök és 
intézkedések megerősítése érdekében 
ennek az irányelvnek rendelkeznie kell 
azon felügyeleti intézkedések és eszközök 
minimumlistájáról, amelyek révén az 
illetékes hatóságok felügyelhetik az 
alapvető és fontos szervezeteket. Ezen 
túlmenően ennek az irányelvnek eltérő 
felügyeleti rendszert kell meghatároznia az 
alapvető és a fontos szervezetek 
vonatkozásában annak érdekében, hogy 
biztosítsa a kötelezettségek méltányos 
egyensúlyát mind a szervezetek, mind az 

(70) A tényleges megfelelés biztosítását 
elősegítő felügyeleti hatáskörök és 
intézkedések megerősítése érdekében 
ennek az irányelvnek rendelkeznie kell 
azon felügyeleti intézkedések és eszközök 
minimumlistájáról, amelyek révén az 
illetékes hatóságok felügyelhetik az 
alapvető és fontos szervezeteket. A 
felügyelet rendszer keretében – többek 
között – ellenőrizni kell, hogy az alapvető 
és fontos szervezetek megteszik-e a 
hálózati és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok 
kezelésére szolgáló megfelelő technikai és 
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illetékes hatóságok számára. Ezért az 
alapvető szervezetekre teljes körű (előzetes 
és utólagos) felügyeleti rendszert kell 
alkalmazni, míg a fontos szervezetekre 
könnyített, csak utólagos felügyeleti 
rendszer vonatkozik. Ez utóbbi esetében ez 
azt jelenti, hogy a fontos szervezeteknek 
nem kell módszeresen dokumentálniuk a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
követelményeknek való megfelelést, míg 
az illetékes hatóságoknak reaktív utólagos 
felügyeleti megközelítést kell 
alkalmazniuk, és ezért nem terheli azokat 
általános kötelezettségaz említett 
szervezetek felügyeletére.

szervezési intézkedéseket az elemi 
informatikai karbantartási gyakorlatok 
alkalmazásával, így például azzal, hogy 
gondoskodnak a szoftverek frissítéséről, 
az eszközök konfigurálásáról, a 
hálózatszegmentálásról, a 
személyazonosság- és hozzáférés-
kezelésről vagy arról, hogy a felhasználók 
tisztában legyenek a vállalati e-mail-
rendszereket érintő kiberfenyegetésekkel, 
adathalászattal vagy pszichológiai 
manipulációs módszerekkel, és ezek 
kapcsán képzésekben is részesüljenek. 
Ezen túlmenően ennek az irányelvnek 
eltérő felügyeleti rendszert kell 
meghatároznia az alapvető és a fontos 
szervezetek vonatkozásában annak 
érdekében, hogy biztosítsa a 
kötelezettségek méltányos egyensúlyát 
mind a szervezetek, mind az illetékes 
hatóságok számára. Ezért az alapvető 
szervezetekre teljes körű (előzetes és 
utólagos) felügyeleti rendszert kell 
alkalmazni, míg a fontos szervezetekre 
könnyített, csak utólagos felügyeleti 
rendszer vonatkozik. Ez utóbbi esetében ez 
azt jelenti, hogy a fontos szervezeteknek 
nem kell módszeresen dokumentálniuk a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
követelményeknek való megfelelést, míg 
az illetékes hatóságoknak reaktív utólagos 
felügyeleti megközelítést kell 
alkalmazniuk, és ezért nem terheli azokat 
általános kötelezettségaz említett 
szervezetek felügyeletére.

Or. en

Módosítás 198
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A végrehajtás hatásossága (71) A végrehajtás hatásossága 
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érdekében meg kell határozni az ezen 
irányelvben a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi 
kötelezettségek megszegése esetére előírt 
adminisztratív szankciók minimumlistáját, 
az említett szankciók vonatkozásában az 
egész Unióban egyértelmű és következetes 
keretet létrehozva. Megfelelő figyelmet 
kell fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a ténylegesen 
okozott, illetve a lehetséges kárra vagy az 
elszenvedett veszteségekre, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, az 
elszenvedett károk és/vagy veszteségek 
megelőzésére vagy enyhítésére tett 
intézkedésekre, a felelősség mértékére 
vagy bármely releváns korábbi jogsértésre, 
az illetékes hatósággal való együttműködés 
mértékére és minden egyéb súlyosbító 
vagy enyhítő tényezőre. Az adminisztratív 
bírságokat is beleértve a szankciók 
kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékoknak kell vonatkozniuk, az 
uniós jog általános elveivel és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával összhangban, 
ideértve a hatékony bírói jogvédelmet és a 
megfelelő eljárást.

érdekében meg kell határozni az ezen 
irányelvben a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi 
kötelezettségek megszegése esetére előírt 
adminisztratív szankciók minimumlistáját, 
az említett szankciók vonatkozásában az 
egész Unióban egyértelmű és következetes 
keretet létrehozva. Megfelelő figyelmet 
kell fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a ténylegesen 
okozott kárra vagy elszenvedett 
veszteségekre, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, az elszenvedett károk 
és/vagy veszteségek megelőzésére vagy 
enyhítésére tett intézkedésekre, a felelősség 
mértékére vagy bármely releváns korábbi 
jogsértésre, az illetékes hatósággal való 
együttműködés mértékére és minden egyéb 
súlyosbító vagy enyhítő tényezőre. Az 
adminisztratív bírságokat is beleértve a 
szankciók kiszabásának – a vállalkozások 
innovációs tevékenységének korlátozását 
elkerülendő – tiszteletben kell tartania a 
bírságok arányosságára vonatkozó elvet, 
és a szankciók kiszabására megfelelő 
eljárási biztosítékoknak kell vonatkozniuk, 
az uniós jog általános elveivel és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban, ideértve a hatékony bírói 
jogvédelmet és a jogszerű eljárást.

Or. en

Módosítás 199
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A végrehajtás hatásossága 
érdekében meg kell határozni az ezen 
irányelvben a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi 

(71) A végrehajtás hatásossága 
érdekében meg kell határozni az ezen 
irányelvben a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi 
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kötelezettségek megszegése esetére előírt 
adminisztratív szankciók minimumlistáját, 
az említett szankciók vonatkozásában az 
egész Unióban egyértelmű és következetes 
keretet létrehozva. Megfelelő figyelmet 
kell fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a ténylegesen 
okozott, illetve a lehetséges kárra vagy az 
elszenvedett veszteségekre, a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegére, az 
elszenvedett károk és/vagy veszteségek 
megelőzésére vagy enyhítésére tett 
intézkedésekre, a felelősség mértékére 
vagy bármely releváns korábbi jogsértésre, 
az illetékes hatósággal való együttműködés 
mértékére és minden egyéb súlyosbító 
vagy enyhítő tényezőre. Az adminisztratív 
bírságokat is beleértve a szankciók 
kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékoknak kell vonatkozniuk, az 
uniós jog általános elveivel és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával összhangban, 
ideértve a hatékony bírói jogvédelmet és a 
megfelelő eljárást.

kötelezettségek megszegése esetére előírt 
adminisztratív szankciók minimumlistáját, 
az említett szankciók vonatkozásában az 
egész Unióban egyértelmű és következetes 
keretet létrehozva. Megfelelő figyelmet 
kell fordítani a jogsértés jellegére, 
súlyosságára és időtartamára, a ténylegesen 
okozott kárra vagy elszenvedett 
veszteségekre, a jogsértés szándékos vagy 
gondatlan jellegére, az elszenvedett károk 
és/vagy veszteségek megelőzésére vagy 
enyhítésére tett intézkedésekre, a felelősség 
mértékére vagy bármely releváns korábbi 
jogsértésre, az illetékes hatósággal való 
együttműködés mértékére és minden egyéb 
súlyosbító vagy enyhítő tényezőre. Az 
adminisztratív bírságokat is beleértve a 
szankciók kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékoknak kell vonatkozniuk, az 
uniós jog általános elveivel és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával összhangban, 
ideértve a hatékony bírói jogvédelmet és a 
jogszerű eljárást.

Or. en

Indokolás

A közigazgatási szankciókat a szervezeteket terhelő kiberbiztonsági kockázatkezelési és 
jelentéstételi kötelezettségek megsértése nyomán nem a lehetséges, hanem a ténylegesen 
felmerült károk vagy veszteségek miatt kell kiszabni.

Módosítás 200
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Az ezen irányelvben megállapított 
kötelezettségek hatékony végrehajtásának 
biztosítása érdekében minden illetékes 
hatóságnak rendelkeznie kell hatáskörrel 
adminisztratív bírság kiszabására vagy 
kiszabására.

(72) Az ezen irányelvben megállapított 
kötelezettségek hatékony végrehajtásának 
biztosítása érdekében minden illetékes 
hatóságnak rendelkeznie kell hatáskörrel 
adminisztratív bírság kiszabására vagy 
ilyen bírság kiszabásának kérelmezésére, 
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ha a jogsértést szándékosan, 
gondatlanságból követték el, vagy ha a 
jogsértés elkövetésének lehetőségéről a 
szervezet előzetesen tudomást szerzett.

Or. en

Módosítás 201
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) Az ezen irányelv alapján 
megállapított kötelezettségek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciók 
hatékonyságának és visszatartó erejének 
további erősítése érdekében az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy a 
tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztéséből álló, az alapvető 
szervezet által nyújtott összes 
szolgáltatásra vagy azok egy részére 
kiterjedő szankciókat alkalmazzanak, és 
ideiglenesen eltilthassanak természetes 
személyeket az irányítási feladatok 
ellátásától. Az említett szankciókat csak a 
jogsértés súlyosságával arányosan lehet 
alkalmazni – tekintettel azok súlyosságára 
és a szervezetek tevékenységére, és végső 
soron fogyasztóikra gyakorolt hatására –, 
figyelembe véve az egyes esetek sajátos 
körülményeit, beleértve a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegét, az 
elszenvedett károk és/vagy veszteségek 
megelőzése vagy enyhítése érdekében tett 
intézkedéseket. Ezeket a szankciókat csak 
végső megoldásként szabad alkalmazni, 
vagyis csak az ezen irányelvben 
megállapított egyéb vonatkozó végrehajtási 
intézkedések kimerítése után, és csak addig 
az időtartamig, amíg a szankcionált 
szervezetek megteszik a szükséges 

(76) Az ezen irányelv alapján 
megállapított kötelezettségek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciók 
hatékonyságának és visszatartó erejének 
további erősítése érdekében az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
adott esetben a tanúsítás vagy az engedély 
ideiglenes felfüggesztéséből álló, az 
alapvető szervezet által nyújtott összes 
szolgáltatásra vagy azok egy részére 
kiterjedő szankciókat alkalmazzanak, és 
ideiglenesen felmentsék az adott alapvető 
szervezetben felsővezetői vagy képviselői 
szintű irányítási feladatokkal megbízott 
személyeket az irányítási feladatok adott 
szervezetbeli ellátása alól. Ez a 
rendelkezés nem alkalmazandó az ebben 
az irányelven említett közigazgatási 
szervekre. Az említett szankciókat csak a 
jogsértés súlyosságával arányosan lehet 
alkalmazni – tekintettel azok súlyosságára 
és a szervezetek tevékenységére, és végső 
soron fogyasztóikra gyakorolt hatására –, 
figyelembe véve az egyes esetek sajátos 
körülményeit, beleértve a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegét, az 
elszenvedett károk és/vagy veszteségek 
megelőzése vagy enyhítése érdekében tett 
intézkedéseket. Ezeket a szankciókat csak 
végső megoldásként szabad alkalmazni, 
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intézkedéseket a hiányosságok elhárítására 
vagy az illetékes hatóság szankcionált 
követelményeinek betartására. Az említett 
szankciók kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékok vonatkoznak, az uniós jog 
általános elveivel és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban, ideértve 
a hatékony bírói jogvédelmet, a 
tisztességes eljárást, az ártatlanság vélelmét 
és a védelemhez való jogot.

vagyis csak az ezen irányelvben 
megállapított egyéb vonatkozó végrehajtási 
intézkedések kimerítése után, és csak addig 
az időtartamig, amíg a szankcionált 
szervezetek megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hiányosságok elhárítására 
vagy az illetékes hatóság szankcionált 
követelményeinek betartására. Az említett 
szankciók kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékok vonatkoznak, az uniós jog 
általános elveivel és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban, ideértve 
a hatékony bírói jogvédelmet, a jogszerű 
eljárást, az ártatlanság vélelmét és a 
védelemhez való jogot.

Or. en

Módosítás 202
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) Az ezen irányelv alapján 
megállapított kötelezettségek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciók 
hatékonyságának és visszatartó erejének 
további erősítése érdekében az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
a tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztéséből álló, az alapvető 
szervezet által nyújtott összes 
szolgáltatásra vagy azok egy részére 
kiterjedő szankciókat alkalmazzanak, és 
ideiglenesen eltilthassanak természetes 
személyeket az irányítási feladatok 
ellátásától. Az említett szankciókat csak a 
jogsértés súlyosságával arányosan lehet 
alkalmazni – tekintettel azok súlyosságára 
és a szervezetek tevékenységére, és végső 
soron fogyasztóikra gyakorolt hatására –, 
figyelembe véve az egyes esetek sajátos 
körülményeit, beleértve a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegét, az 

(76) Az ezen irányelv alapján 
megállapított kötelezettségek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciók 
hatékonyságának és visszatartó erejének 
további erősítése érdekében az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
szankció gyanánt felfüggeszthessék az 
alapvető szervezet által nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó tanúsítást vagy 
engedélyt. Az említett szankciókat csak a 
jogsértés súlyosságával arányosan lehet 
alkalmazni – tekintettel azok súlyosságára 
és a szervezetek tevékenységére, és végső 
soron fogyasztóikra gyakorolt hatására –, 
figyelembe véve az egyes esetek sajátos 
körülményeit, beleértve a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegét, az 
elszenvedett károk és/vagy veszteségek 
megelőzése vagy enyhítése érdekében tett 
intézkedéseket. Ezeket a szankciókat csak 
végső megoldásként szabad alkalmazni, 
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elszenvedett károk és/vagy veszteségek 
megelőzése vagy enyhítése érdekében tett 
intézkedéseket. Ezeket a szankciókat csak 
végső megoldásként szabad alkalmazni, 
vagyis csak az ezen irányelvben 
megállapított egyéb vonatkozó végrehajtási 
intézkedések kimerítése után, és csak addig 
az időtartamig, amíg a szankcionált 
szervezetek megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hiányosságok elhárítására 
vagy az illetékes hatóság szankcionált 
követelményeinek betartására. Az említett 
szankciók kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékok vonatkoznak, az uniós jog 
általános elveivel és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban, ideértve 
a hatékony bírói jogvédelmet, a 
tisztességes eljárást, az ártatlanság vélelmét 
és a védelemhez való jogot.

vagyis csak az ezen irányelvben 
megállapított egyéb vonatkozó végrehajtási 
intézkedések kimerítése után, és csak addig 
az időtartamig, amíg a szankcionált 
szervezetek megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hiányosságok elhárítására 
vagy az illetékes hatóság szankcionált 
követelményeinek betartására. Az említett 
szankciók kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékok vonatkoznak, az uniós jog 
általános elveivel és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban, ideértve 
a hatékony bírói jogvédelmet, a jogszerű 
eljárást, az ártatlanság vélelmét és a 
védelemhez való jogot.

Or. en

Módosítás 203
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) Az ezen irányelv alapján 
megállapított kötelezettségek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciók 
hatékonyságának és visszatartó erejének 
további erősítése érdekében az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
a tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztéséből álló, az alapvető 
szervezet által nyújtott összes 
szolgáltatásra vagy azok egy részére 
kiterjedő szankciókat alkalmazzanak, és 
ideiglenesen eltilthassanak természetes 
személyeket az irányítási feladatok 
ellátásától. Az említett szankciókat csak a 
jogsértés súlyosságával arányosan lehet 
alkalmazni – tekintettel azok súlyosságára 
és a szervezetek tevékenységére, és végső 

(76) Az ezen irányelv alapján 
megállapított kötelezettségek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciók 
hatékonyságának és visszatartó erejének 
további erősítése érdekében az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
szankció gyanánt felfüggeszthessék az 
alapvető szervezet által nyújtott 
szolgáltatások teljes köre vagy egy része 
tekintetében a tanúsítást vagy engedélyt. 
Az említett szankciókat csak a jogsértés 
súlyosságával arányosan lehet alkalmazni – 
tekintettel azok súlyosságára és a 
szervezetek tevékenységére, és végső soron 
fogyasztóikra gyakorolt hatására –, 
figyelembe véve az egyes esetek sajátos 
körülményeit, beleértve a jogsértés 
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soron fogyasztóikra gyakorolt hatására –, 
figyelembe véve az egyes esetek sajátos 
körülményeit, beleértve a jogsértés 
szándékos vagy gondatlan jellegét, az 
elszenvedett károk és/vagy veszteségek 
megelőzése vagy enyhítése érdekében tett 
intézkedéseket. Ezeket a szankciókat csak 
végső megoldásként szabad alkalmazni, 
vagyis csak az ezen irányelvben 
megállapított egyéb vonatkozó végrehajtási 
intézkedések kimerítése után, és csak addig 
az időtartamig, amíg a szankcionált 
szervezetek megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hiányosságok elhárítására 
vagy az illetékes hatóság szankcionált 
követelményeinek betartására. Az említett 
szankciók kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékok vonatkoznak, az uniós jog 
általános elveivel és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban, ideértve 
a hatékony bírói jogvédelmet, a 
tisztességes eljárást, az ártatlanság vélelmét 
és a védelemhez való jogot.

szándékos vagy gondatlan jellegét, az 
elszenvedett károk és/vagy veszteségek 
megelőzése vagy enyhítése érdekében tett 
intézkedéseket. Ezeket a szankciókat csak 
végső megoldásként szabad alkalmazni, 
vagyis csak az ezen irányelvben 
megállapított egyéb vonatkozó végrehajtási 
intézkedések kimerítése után, és csak addig 
az időtartamig, amíg a szankcionált 
szervezetek megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hiányosságok elhárítására 
vagy az illetékes hatóság szankcionált 
követelményeinek betartására. Az említett 
szankciók kiszabására megfelelő eljárási 
biztosítékok vonatkoznak, az uniós jog 
általános elveivel és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban, ideértve 
a hatékony bírói jogvédelmet, a jogszerű 
eljárást, az ártatlanság vélelmét és a 
védelemhez való jogot.

Or. en

Módosítás 204
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) Be kell vezetni egy szakértői 
értékelési mechanizmust, amely lehetővé 
teszi a tagállamok által kijelölt szakértők 
számára a kiberbiztonsági politikák 
végrehajtásának értékelését, beleértve a 
tagállami képességek és rendelkezésre álló 
erőforrások szintjét.

törölve

Or. en

Módosítás 205
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Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) Be kell vezetni egy szakértői 
értékelési mechanizmust, amely lehetővé 
teszi a tagállamok által kijelölt szakértők 
számára a kiberbiztonsági politikák 
végrehajtásának értékelését, beleértve a 
tagállami képességek és rendelkezésre álló 
erőforrások szintjét.

(79) Be kell vezetni egy szakértői 
értékelési mechanizmust, amely lehetővé 
teszi a tagállamok által kijelölt független 
szakértők számára a kiberbiztonsági 
politikák végrehajtásának értékelését, 
beleértve a tagállami képességek és 
rendelkezésre álló erőforrások szintjét. A 
módszertan meghatározáskor a szóban 
forgó szakértők kiválasztásához a 
Bizottságnak – az ENISA támogatásával – 
objektív, megkülönböztetésmentes, 
technológiasemleges, tisztességes és 
átlátható rendszert kell létrehoznia.

Or. en

Indokolás

Az objektív véleményalkotás szavatolásához a rendszernek átláthatónak, a szakértőknek pedig 
függetleneknek kell lenniük.

Módosítás 206
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) Be kell vezetni egy szakértői 
értékelési mechanizmust, amely lehetővé 
teszi a tagállamok által kijelölt szakértők 
számára a kiberbiztonsági politikák 
végrehajtásának értékelését, beleértve a 
tagállami képességek és rendelkezésre álló 
erőforrások szintjét.

(79) Be kell vezetni egy szakértői 
értékelési mechanizmust, amely lehetővé 
teszi a tagállamok és az ENISA által 
kijelölt szakértők számára a 
kiberbiztonsági politikák végrehajtásának 
értékelését, beleértve a tagállami 
képességek és rendelkezésre álló 
erőforrások szintjét, valamint csatornát 
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biztosít a kiberbiztonságot erősítő 
technológiák, mechanizmusok és 
eljárások illetékes hatóságok vagy CSIRT-
ek közötti hatékony megosztásához.

Or. en

Indokolás

Az irányelv 16. cikkében meghatározott szakértői értékelési eljárás lehetővé teheti a 
tapasztaltabb CSIRT-ek számára, hogy átadják a tagállamok illetékes hatóságainak és a 
vizsgált CSIRT-eknek a kiberbiztonsági technológiákat, valamint a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos stratégiáikat, kontrollmegoldásaikat és gyakorlatiakat, ami az együttműködés 
javulása mellett a folyamat jóvoltából megszerzett képességek és szakértői ismeretek 
harmonikus fejlődését eredményezheti.

Módosítás 207
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) Az új kiberfenyegetések, a 
technológiai fejlődés vagy az ágazati 
sajátosságok figyelembevétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az EUMSZ 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el az ebben az 
irányelvben előírt kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos elemek 
tekintetében. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra is, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
meghatározására, hogy az alapvető 
szervezetek mely kategóriái esetében van 
szükség tanúsítvány megszerzésére, és 
melyik konkrét európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek alapján. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során – többek között szakértői 
szinten – megfelelő konzultációkat 
folytasson, és a konzultációkra a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban26 foglalt elvekkel 

törölve
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összhangban kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
_________________
26 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 208
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) Az új kiberfenyegetések, a 
technológiai fejlődés vagy az ágazati 
sajátosságok figyelembevétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el az ebben az 
irányelvben előírt kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos elemek 
tekintetében. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra is, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
meghatározására, hogy az alapvető 
szervezetek mely kategóriái esetében van 
szükség tanúsítvány megszerzésére, és 
melyik konkrét európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek alapján. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során – többek között szakértői 
szinten – megfelelő konzultációkat 
folytasson, és a konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 

(80) Az új kiberfenyegetések, a 
technológiai fejlődés vagy az ágazati 
sajátosságok figyelembevétele érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el az ebben az 
irányelvben előírt kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos elemek 
tekintetében. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra is, hogy az EUMSZ 114. 
cikke alapján jogalkotási javaslatokat 
kezdeményezzen annak meghatározására, 
hogy az alapvető szervezetek mely 
kategóriái esetében van szükség 
tanúsítvány megszerzésére, és melyik 
konkrét európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek alapján. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során – többek között szakértői szinten – 
megfelelő konzultációkat folytasson, és a 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
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megállapodásban26 foglalt elvekkel 
összhangban kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

intézményközi megállapodásban foglalt 
elvekkel összhangban kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________
26 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás azért szükséges, hogy továbbra is biztosítani lehessen a jogi összhangot 
a meglévő uniós vívmányokkal. Ha egyes ágazatok vagy termékek, szolgáltatások vagy 
eljárások esetében a tanúsítás megszerzését hivatalos előírás rögzíti, az kötelezettséget 
teremt, ami összeegyeztethetetlen az (EU) 2019/881 rendelettel („kiberbiztonsági 
jogszabály”), valamint az 56. cikk (2) bekezdésének és az 56. cikk (3) bekezdésének az uniós 
tanúsítási keretrendszert szabályozó rendelkezéseivel. Ez utóbbiak egyértelműen kimondják, 
hogy „[amennyiben] az uniós jog vagy a tagállamok joga másként nem rendelkezik”, a 
tanúsítás önkéntes.

Módosítás 209
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) létrehozza a tagállamok közötti 
együttműködés keretét;

Or. en

Módosítás 210
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
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1 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiberbiztonsági kockázatkezelési és 
jelentéstételi kötelezettségeket állapít 
MEG az I. mellékletben említett alapvető 
szervezetek és a II. mellékletben említett 
fontos szervezetek számára;

b) kötelezi a tagállamokat, hogy 
vezessenek be kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi 
kötelezettségeket az I. mellékletben 
említett alapvető szervezetek és a II. 
mellékletben említett fontos szervezetek 
számára;

Or. en

Módosítás 211
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kötelezettségeket állapít meg a 
kiberbiztonsági információk megosztására 
vonatkozóan.

c) kötelezettségeket állapít meg a 
tagállamok számára a kiberbiztonsági 
információk megosztásának 
előmozdítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 212
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megállapítja a tagállamok 
felügyeleti és végrehajtási kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 213
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Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem vonatkozik azokra a 
szervezetekre, amelyek a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni, 
ideértve azokat az IKT-szolgáltatókat is, 
amelyek alapvető vagy fontos szervezetek 
által ellátott kritikus funkciókhoz 
kapcsolódó termékeket vagy 
szolgáltatásokat nyújtanak. Ez az irányelv 
nem alkalmazandó azokra a szervezetekre, 
amelyeket a tagállamok nem kritikus 
szervezetnek minősítenek. Ez az irányelv 
nem vonatkozik azokra a szervezetekre, 
amelyek a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

_________________ _________________
28 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

28 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. fr

Módosítás 214
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem vonatkozik azokra a 
szervezetekre, amelyek a 2003/361/EK 

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv sem a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás28 értelmében mikro- és 
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bizottsági ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

kisvállalkozásnak minősülő szervezetekre, 
sem pedig a nem kereskedelmi célú, 
szabad és nyílt forráskódú projektekre 
nem alkalmazandó. A 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás melléklete 3. cikkének 
(4) bekezdése nem alkalmazandó.

_________________ _________________
28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. en

Indokolás

Jóllehet a biztonságot minden területen erősíteni kell, a nem kereskedelmi célú, szabad és 
nyílt forráskódú projektekkel szemben támasztott követelmények körének túlzott kibővítése 
visszatartó hatással járhat.

Módosítás 215
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem vonatkozik azokra a 
szervezetekre, amelyek a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett azon állami 
és magánszervezetekre kell alkalmazni, 
amelyek az Unión belül nyújtják 
szolgáltatásaikat vagy végzik 
tevékenységeiket. Ez az irányelv nem 
vonatkozik azokra a szervezetekre, 
amelyek a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

_________________ _________________
28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy egyértelművé váljon: az irányelv az Unión belül tevékenységet végző 
szervezetekre alkalmazandó.

Módosítás 216
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem vonatkozik azokra a 
szervezetekre, amelyek a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni, 
amennyiben azok az irányelv hatálya 
tartozó tevékenységeket végeznek az 
Unión belül. Ez az irányelv nem 
vonatkozik azokra a szervezetekre, 
amelyek a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

_________________ _________________
28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv kizárólag az Unión belül tevékenységet végző szervezetekre alkalmazandó.

Módosítás 217
François-Xavier Bellamy

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

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem vonatkozik azokra a 
szervezetekre, amelyek a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett – többek 
között IKT-termékeket gyártó és 
szolgáltató – állami és magánszervezetekre 
kell alkalmazni. Ez az irányelv nem 
vonatkozik azokra a szervezetekre, 
amelyek a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

_________________ _________________
28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. en

Módosítás 218
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem vonatkozik azokra a 
szervezetekre, amelyek a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás28 értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek.

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
és a II. mellékletben említett 
szervezettípusok egyikébe tartozó állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv – e cikk (2) bekezdésének és a 
27. cikk sérelme nélkül – nem vonatkozik 
azokra a szervezetekre, amelyek a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás28 
értelmében mikro- és kisvállalkozásnak 
minősülnek.

_________________ _________________
28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

28 Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. 
május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról (HL 
L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Or. en
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Módosítás 219
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Méretüktől függetlenül azonban ez 
az irányelv az I. és II. mellékletben említett 
szervezetekre is vonatkozik, amennyiben:

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve ez 
az irányelv méretüktől függetlenül azon 
szervezetekre is vonatkozik, amelyek az I. 
és II. mellékletben említett 
szervezettípusok valamelyikébe tartoznak, 
amennyiben:

Or. en

Módosítás 220
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az I. melléklet 8. pontjában említett 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
doménnévrendszer (DNS) szolgáltatók;

törölve

Or. en

Indokolás

Az átfogó jellegű, ágazati megközelítések nem egyeztethetők össze ezen irányelv hatályával.

Módosítás 221
Marisa Matias, Sira Rego, Sandra Pereira, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard

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

d) a szervezet által nyújtott 
szolgáltatás esetleges zavara hatással lehet 
a közbiztonságra, a közbiztonságra vagy a 
közegészségre;

d) a szervezet által nyújtott 
szolgáltatás esetleges zavara 
következményekkel járhat a 
közszolgáltatások nyújtására, különösen 
az egyészségügy, az oktatás, a 
közlekedésbiztonság vagy a közrend 
fenntartása terén;

Or. en

Módosítás 222
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szervezet által nyújtott 
szolgáltatás esetleges zavara hatással lehet 
a közbiztonságra, a közbiztonságra vagy a 
közegészségre;

d) a szervezet által nyújtott 
szolgáltatás zavara hatással lehet a 
közvédelemre, a közbiztonságra vagy a 
közegészségre;

Or. en

Indokolás

A szöveg értékelési kritériumokat állapít meg, így a szabály akkor válik alkalmazandóvá, ha a 
szolgáltatásban bekövetkező zavar hatásokkal járhat. A változtatás kiküszöböli a kettős 
feltételességet.

Módosítás 223
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szervezet által nyújtott 
szolgáltatás esetleges zavara rendszerszintű 

e) a szervezet által nyújtott 
szolgáltatás zavara rendszerszintű 
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kockázatokat idézhet elő, különösen 
azokban az ágazatokban, ahol az említett 
zavarnak határokon átnyúló hatása lehet;

kockázatokat idézhet elő, különösen 
azokban az ágazatokban, ahol az említett 
zavarnak határokon átnyúló hatása lehet;

Or. en

Indokolás

A szöveg értékelési kritériumokat állapít meg, így a szabály akkor válik alkalmazandóvá, ha a 
szolgáltatásban bekövetkező zavar hatásokkal járhat. A változtatás kiküszöböli a kettős 
feltételességet.

Módosítás 224
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a szervezet kritikus fontosságú a 
szigetjellegű, távoli fekvésű vagy lakatlan 
területeken történő szolgáltatásnyújtás 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 225
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
valamennyi szervezet megfeleljen ezen 
irányelv fontos szervezetekre vonatkozó 
rendelkezéseinek. A tagállamok 
eldönthetik, hogy mely fontos 
szervezeteket kell alapvető szervezetnek 
kijelölni, kiemelt figyelmet fordítva arra, 
hogy a szervezeteket már azonosították-e 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
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szereplőkként a kiberbiztonsági irányelv 
((EU) 2016/1148 irányelv) 5. cikke 
alapján, valamint hogy prioritásként 
kezeljék az I. mellékletben felsorolt, 
magasabb kritikus fontossággal bíró 
ágazatokat és alágazatokat.
A tagállamok [az átültetés határideje]-ig 
összeállítják azon alapvető és fontos 
szervezetek előzetes jegyzékét, amelyeknek 
meg kell felelniük ezen irányelvnek, és e 
jegyzéket rendszeresen felülvizsgálják, 
valamint adott esetben frissítik.
A tagállamok az első önbejelentésre vagy 
az illetékes hatóság általi azonosításra, 
valamint az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szervezetek ezen irányelvnek való 
megfelelésére vonatkozóan határidőt 
állapítanak meg, amely nem lehet [az 
átültetési határidő után 6 hónap]-án/én 
túli időpont. A kiberbiztonsági irányelv 
((EU) 2016/1148 irányelv)) alapján már 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szereplőként azonosított szervezeteknek 
[az átültetés határideje]-ig meg kell 
felelniük az ebben az irányelvben 
foglaltaknak.
A szervezetek kötelesek legalább a 
következő információkat benyújtani: a 
szervezet neve, címe és naprakész 
kapcsolattartási adatai, e-mail-címeit és 
telefonszámait is ideértve, továbbá az I. és 
II. mellékletben említett érintett 
ágazat(ok) és alágazat(ok). A benyújtott 
adatokban bekövetkezett változásokat a 
szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül, de minden esetben a változás 
bekövetkeztének napjától számított két 
héten belül kötelesek bejelenteni.

Or. en

Módosítás 226
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv kizárólag az I. és 
II. mellékletben felsorolt fontos és 
alapvető szervezetek azon gyártási 
létesítményeire alkalmazandó, amelyek az 
Unióban találhatók.

Or. en

Módosítás 227
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 24. cikk (1) bekezdésében 
említett szervezetek kötelesek az 
önbejelentéseket abban a tagállamban 
benyújtani, ahol üzleti tevékenységük fő 
helye található.
Az e cikk (2a) bekezdésének harmadik 
albekezdésében említett információkon 
kívül a bejelentés keretében meg kell 
adniuk üzleti tevékenységük fő helyének 
és az Unión belül bejegyzett egyéb 
telephelyeik címét, vagy ha nem telepedtek 
le az Unió területén, a 24. cikk 
(3) bekezdése alapján kijelölt képviselőjük 
címét, továbbá azokat a tagállamokat, 
ahol szolgáltatásokat nyújtanak.
Ha az (1) bekezdésben említett 
szervezetnek az unióbeli üzleti 
tevékenység fő helyén kívül további 
telephelyei vannak vagy szolgáltatást 
nyújt más tagállamokban, az üzleti 
tevékenység fő helyének egyedüli 
kapcsolattartó pontja köteles indokolatlan 
késedelem nélkül továbbítani az 
információkat a szóban forgó tagállamok 
egyedüli kapcsolattartó pontjainak.
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Ha a szervezet nem tesz bejelentést vagy 
nem nyújtja be az érintett tagállamokra 
vonatkozó információkat az üzleti 
tevékenységének fő helye szerinti tagállam 
által meghatározott határidőn belül, 
bármely tagállam, ahol a szervezet 
szolgáltatást nyújt, illetékes annak 
biztosítására, hogy a szervezet betartsa az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 228
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok [az átültetési 
határidő után 6 hónap]-ig, majd azt 
követően 12 havonta benyújtják az 
együttműködési csoportnak, valamint a 
35. cikkben említett felülvizsgálat céljából 
a Bizottságnak azokat az információkat, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy el 
lehessen végezni az alapvető és fontos 
szervezetek azonosítása kapcsán követett 
tagállami megközelítések 
következetességének értékelését. Ennek a 
tájékoztatásnak legalább az I. és 
II. mellékletben említett egyes ágazatok és 
alágazatok tekintetében azonosított 
valamennyi alapvető és fontos szervezet 
számát, valamint az egyes kategóriákba 
tartozó kis- és mikrovállalkozások számát 
tartalmaznia kell.

Or. en

Módosítás 229
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szerveik által használt 
hálózati és információs rendszerek a 
nemzeti kiberbiztonsági szabályozásuk 
hatálya alá tartozzanak.

Or. en

Módosítás 230
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az irányelvet a 2008/114/EK 
tanácsi irányelv30 és a 2011/93/EU31 és 
2013/40/EU32 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv sérelme nélkül kell alkalmazni.

(4) Ezt az irányelvet a 2008/114/EK 
tanácsi irányelv30 és a 2011/93/EU31 és 
2013/40/EU32 és 2002/58/EK1a európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 
(EU) 2016/6791b európai parlamenti és 
tanácsi rendelet sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

_________________ _________________
30 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.).

30 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 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 32 Az Európai Parlament és a Tanács 
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2013/40/EU irányelve (2013. augusztus 
12.) az információs rendszerek elleni 
támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 218., 
2013.8.14., 8. o.).

2013/40/EU irányelve (2013. augusztus 
12.) az információs rendszerek elleni 
támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 218., 
2013.8.14., 8. o.).

Or. en

(1a Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 

védelméről1b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.)

Indokolás

A vonatkozó rendelkezések listájának kiegészítése

Módosítás 231
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ami a személyes adatok kezelését 
illeti, az alapvető és fontos szervezetek és 
az illetékes hatóságok, a CERT-ek és a 
CSIRT-ek a hálózat- és 
információbiztonság biztosításához 
feltétlenül szükséges és arányos 
mértékben kezelik a személyes adatokat az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel összhangban. 
Amennyiben a személyes adatok 
kezelésére a kiberbiztonság, valamint a 
hálózat- és információbiztonság céljából 
van szükség az irányelv 18. és 20. 
cikkében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően, ideértve a 23. cikkben foglalt 
rendelkezéseket is, az adatkezelést úgy kell 
tekinteni, hogy az az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti jogi kötelezettségnek való 
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megfeleléshez szükséges.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok kezelésére vonatkozó, az (EU) 2016/679 rendelet szerinti jogalap 
pontosítása az ezen irányelvben foglalt rendelkezések követelményeinek való megfelelés 
kötelezettsége esetén.

Módosítás 232
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ezen irányelvben meghatározott 
feladatok teljesítése érdekében az illetékes 
hatóságok és a CSIRT-ek személyes 
adatokat kezelnek, ideértve az (EU) 
2016/679 rendelet 9. cikkében említett 
adatokat is, és az uniós és nemzeti 
szabályok szerint bizalmas információkat 
dolgoznak fel az e feladatok ellátásához 
feltétlenül szükséges célokból és 
mértékben.

Or. en

Módosítás 233
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A kiberbiztonsági információk 
megosztását és az információk önkéntes 
bejelentését alátámasztó, ezen irányelv 26. 
és 27. cikkében meghatározott 
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mechanizmusok alkalmazásában a 
személyes adatok kezelése az érintett 
adatkezelő jogos érdeke az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) 
pontjával összhangban.

Or. en

Indokolás

A személyesadat-kezelés (EU) 2016/679 rendelet szerinti jogalapjának pontosítása jogos 
érdek fennállása esetén.

Módosítás 234
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az ezen irányelvben meghatározott 
feladatok teljesítése érdekében az integrált 
ügyintézési pontok, az együttműködési 
csoport, a CSIRT-ek hálózata és az EU-
CyCLONe személyes adatokat, valamint 
az uniós és nemzeti szabályok szerint 
bizalmas információkat kezelnek, illetve 
dolgoznak fel az e feladatok ellátásához 
feltétlenül szükséges célokból és 
mértékben.

Or. en

Módosítás 235
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Az I. melléklet 8. pontjában és a 2. 
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cikk (2) bekezdése a) pontjának i. 
alpontjában említett, nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatokat vagy 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó alapvető 
szervezetektől származó személyes adatok 
kezelése tekintetében a személyes 
adatoknak a hálózat- és 
információbiztonság biztosítása céljából 
szükséges kezelésének meg kell felelnie a 
2002/58/EK irányelvben foglalt 
rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

A 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti jogalap 
pontosítása az ezen irányelv hatálya alá tartozó nyilvános hírközlő hálózatokat vagy 
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szervezetektől származó 
személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

Módosítás 236
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Az (EU) 2016/679 rendelet 9. 
cikkében említett személyes adatok 
kezelése során az illetékes hatóságok és a 
CSIRT-ek elvégzik a kockázatelemzéseket, 
megfelelő biztosítékokat és eljárásokat 
vezetnek be az információcseréhez.

Or. en

Módosítás 237
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az uniós jogszabályok 
ágazatspecifikus jogi aktusainak 
rendelkezései megkövetelik, hogy az 
alapvető vagy fontos szervezetek 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, és ha ezek a 
követelmények legalább egyenértékűek az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel, ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései – beleértve a VI. 
fejezetben a felügyeletre és a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezéseket – nem 
alkalmazhatók.

(6) Ha az ágazatspecifikus uniós jogi 
aktusok rendelkezései megkövetelik, hogy 
az alapvető vagy fontos szervezetek 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, és ha ezek a 
követelmények legalább egyenértékűek az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel, ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései – beleértve a VI. 
fejezetben a felügyeletre és a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezéseket – nem 
alkalmazhatók. A Bizottság 
iránymutatásokat ad ki az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
végrehajtásával kapcsolatban annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett 
jogi aktusok megfeleljenek az ezen 
irányelv által megállapított biztonsági 
követelményeknek. Ezen iránymutatások 
kidolgozásakor a Bizottság figyelembe 
veszi az ENISA és az együttműködési 
csoport bevált gyakorlatait és 
szakértelmét.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a lex specialis végrehajtása során tiszteletben tartsák a 
NIS-irányelvben meghatározott és megállapított biztonsági minimumkövetelményeket, a 
Bizottság iránymutatásokat ad ki az ágazatspecifikus jogi aktusok végrehajtásával 
kapcsolatban. Ezen iránymutatások kidolgozása során figyelembe kell venni az ENISA és a 
Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport által összegyűjtött bevált gyakorlatokat.

Módosítás 238
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az uniós jogszabályok 
ágazatspecifikus jogi aktusainak 
rendelkezései megkövetelik, hogy az 
alapvető vagy fontos szervezetek 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, és ha ezek a 
követelmények legalább egyenértékűek az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel, ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései – beleértve a VI. 
fejezetben a felügyeletre és a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezéseket – nem 
alkalmazhatók.

(6) Azoknak az ágazatspecifikus 
jogszabályoknak, amelyek előírják az 
alapvető vagy fontos szervezetek számára, 
hogy kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, lehetőség szerint 
hivatkozniuk kell az ezen irányelv 4. 
cikkében szereplő 
fogalommeghatározásokra. Ha az 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
rendelkezései megkövetelik, hogy az 
alapvető vagy fontos szervezetek 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, és ha ezek a 
követelmények legalább egyenértékűek az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel, ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései – beleértve a VI. 
fejezetben a felügyeletre és a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezéseket – nem 
alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 239
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az uniós jogszabályok 
ágazatspecifikus jogi aktusainak 
rendelkezései megkövetelik, hogy az 
alapvető vagy fontos szervezetek 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, és ha ezek a 
követelmények legalább egyenértékűek az 
ezen irányelvben meghatározott 

(6) Ha az ágazatspecifikus uniós jogi 
aktusok rendelkezései megkövetelik, hogy 
az alapvető vagy fontos szervezetek 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, és ha ezek a 
követelmények legalább egyenértékűek az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel, többek között a 
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kötelezettségekkel, ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései – beleértve a VI. 
fejezetben a felügyeletre és a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezéseket – nem 
alkalmazhatók.

felügyeleti hatóságok hatásköre és 
kötelezettségei tekintetében, ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései – beleértve a VI. 
fejezetben a felügyeletre és a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezéseket – nem 
alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 240
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az uniós jogszabályok 
ágazatspecifikus jogi aktusainak 
rendelkezései megkövetelik, hogy az 
alapvető vagy fontos szervezetek 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, vagy 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, és ha ezek a 
követelmények legalább egyenértékűek az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel, ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései – beleértve a VI. 
fejezetben a felügyeletre és a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezéseket – nem 
alkalmazhatók.

(6) Ha az ágazatspecifikus uniós jogi 
aktusok rendelkezései megkövetelik, hogy 
az alapvető vagy fontos szervezetek 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket fogadjanak el, valamint 
bejelentsék az eseményeket vagy jelentős 
kiberfenyegetéseket, és ha ezek a 
követelmények legalább egyenértékűek az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségekkel, ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezései – beleértve a VI. 
fejezetben a felügyeletre és a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezéseket – nem 
alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 241
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A (6) bekezdésben említett 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusoknak 
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legalább a következőket kell 
tartalmazniuk:
a) a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében 
foglalt kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedések; továbbá
b) az események és jelentős 
kiberfenyegetések bejelentésére 
vonatkozó, a 20. cikk (1)–(4) 
bekezdésében meghatározott 
követelmények.

Or. en

Módosítás 242
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „nemzeti kiberbiztonsági 
stratégia”: a tagállam koherens kerete, 
amely stratégiai célokat és prioritásokat 
határoz meg az adott tagállam hálózati és 
információs rendszereinek biztonságával 
kapcsolatban;

törölve

Or. en

Módosítás 243
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „majdnem bekövetkezett (near 
miss) esemény”: olyan esemény, amely 
kárt okozhatott volna, de a teljes 
bekövetkezését sikeresen 
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megakadályozták;

Or. en

Indokolás

Átkerült a preambulumbekezdésekből.

Módosítás 244
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „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 titkosságát;

5. „esemény”: minden olyan 
nemkívánt vagy váratlan 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 titkosságát;

Or. en

Módosítás 245
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. ettől eltérve az (EU) 2018/1972 
irányelv 2. cikkének 41. pontjában 
meghatározott „biztonsági esemény” 
továbbra is alkalmazandó a személyközi 
elektronikus hírközlési szolgáltatókra.

Or. en
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Indokolás

A biztonsági eseménynek az EEHK-ban szereplő meghatározását a közelmúltban ültették át a 
nemzeti jogba, és annak ezen irányelv általi hatályon kívül helyezése túl korai lehet. A 
fogalommeghatározás hatályon kívül helyezésének további hatásvizsgálatára van szükség.

Módosítás 246
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „majdnem bekövetkezett (near 
miss) esemény”: minden olyan esemény, 
amely veszélyeztethette volna a tárolt, 
továbbított vagy feldolgozott adatok vagy a 
hálózati és információs rendszerek által 
kínált vagy azokon keresztül elérhető 
kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségét, 
hitelességét, integritását vagy titkosságát, 
de a teljes bekövetkezését sikeresen 
megakadályozták;

Or. en

Módosítás 247
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „esemény kezelése”: minden olyan 
tevékenység és eljárás, amelynek célja az 
esemény felderítése, elemzése, 
elszigetelése és az arra adott válasz;

6. „esemény kezelése”: minden olyan 
tevékenység és eljárás, amelynek célja az 
esemény megelőzése, felderítése, elemzése, 
okozójának azonosítása, elszigetelése és 
az arra adott válasz;

Or. en
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Módosítás 248
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „kockázat”: egy esemény azon 
képessége, hogy veszteséget okozzon vagy 
zavart idézzen elő, amelyet az említett 
veszteség vagy zavar nagyságrendje és az 
adott esemény bekövetkezési 
valószínűsége kombinációjaként kell 
kifejezni.

Or. en

Indokolás

Átkerült a preambulumbekezdésekből.

Módosítás 249
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „képviselő”: az Unióban 
letelepedett bármely természetes vagy jogi 
személy, akit kifejezetten kijelöltek, hogy 
i. DNS-szolgáltató, legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartó, felhőszolgáltató, 
adatközpont-szolgáltató nevében eljárjon; 
az I. melléklet 8. pontjában említett 
tartalomszolgáltató hálózati szolgáltató 
vagy ii. a II. melléklet 6. pontjában 
említett, az Unióban nem letelepedett 
szervezetek, amelyekhez a szervezet 
helyett egy illetékes nemzeti hatóság vagy 

9. „képviselő”: az Unióban 
letelepedett bármely természetes vagy jogi 
személy, akit kifejezetten kijelöltek, hogy 
i. felhőszolgáltató, adatközpont-szolgáltató 
nevében eljárjon; az I. melléklet 8. 
pontjában említett tartalomszolgáltató 
hálózati szolgáltató vagy ii. a II. melléklet 
6. pontjában említett, az Unióban nem 
letelepedett szervezetek, amelyekhez a 
szervezet helyett egy illetékes nemzeti 
hatóság vagy egy CSIRT fordulhat a 
szervezet ezen irányelv szerinti 
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egy CSIRT fordulhat a szervezet ezen 
irányelv szerinti kötelezettségei 
tekintetében;

kötelezettségei tekintetében;

Or. en

Indokolás

A szöveg összehangolása a hatályt érintő módosításokkal.

Módosítás 250
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „doménnévrendszer (DNS)”: 
hierarchikusan felépülő elnevezési 
rendszer, amely lehetővé teszi a 
végfelhasználók számára, hogy az 
interneten szolgáltatásokat és 
erőforrásokat érjenek el;

13. „doménnévrendszer (DNS)”: 
hierarchikusan felépülő elnevezési 
rendszer, amely lehetővé teszi az 
internetes szolgáltatások és erőforrások 
azonosítását, lehetővé téve a 
végfelhasználók eszközei számára az 
internetes útvonal-meghatározási és 
összekapcsolási szolgáltatások 
igénybevételét e szolgáltatások és 
erőforrások elérése érdekében;

Or. en

Indokolás

A DNS nem teszi lehetővé a végfelhasználók számára, hogy az interneten szolgáltatásokat és 
erőforrásokat érjenek el. Inkább azt teszi lehetővé a végfelhasználók számára, hogy 
felkeressenek olyan szolgáltatásokat és erőforrásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
készülékeik az interneten keresztül kommunikáljanak ezekkel a szolgáltatásokkal és 
erőforrásokkal. A DNS csupán a szolgáltatások és az erőforrások azonosítását biztosítja; e 
szolgáltatások és erőforrások elérhetősége az útvonal-meghatározási és összekapcsolási 
szolgáltatásokól függ.

Módosítás 251
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Martina 
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Dlabajová

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „doménnévrendszer (DNS)”: 
hierarchikusan felépülő elnevezési 
rendszer, amely lehetővé teszi a 
végfelhasználók számára, hogy az 
interneten szolgáltatásokat és 
erőforrásokat érjenek el;

13. „doménnévrendszer (DNS)”: 
hierarchikusan felépülő elnevezési 
rendszer, amely az internetes 
szolgáltatások és erőforrások 
azonosítására szolgál, lehetővé téve a 
végfelhasználók eszközei számára, hogy 
internetes útvonal-meghatározási és 
összekapcsolási szolgáltatások 
igénybevételével elérjék e szolgáltatásokat 
és erőforrásokat;

Or. en

Módosítás 252
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „DNS-szolgáltató”: olyan 
szervezet, amely rekurzív vagy hiteles 
doménnév-feloldási szolgáltatásokat nyújt 
az internet végfelhasználóinak és más 
DNS-szolgáltatóknak;

törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg összehangolása a hatályt érintő módosításokkal.

Módosítás 253
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „DNS-szolgáltató”: olyan 
szervezet, amely rekurzív vagy hiteles 
doménnév-feloldási szolgáltatásokat nyújt 
az internet végfelhasználóinak és más 
DNS-szolgáltatóknak;

14. „DNS-szolgáltató”: olyan 
szervezet, amely a következőket nyújtja: a) 
nyílt és nyilvános rekurzív doménnév-
feloldási szolgáltatások; vagy b) hiteles 
doménnév-feloldási szolgáltatások mint 
harmadik szervezetek által igénybe vehető 
szolgáltatás;

Or. en

Indokolás

A DNS felbontási oldalai közötti különbségtétel elengedhetetlen ahhoz, hogy a hatály 
kiterjedjen a szükséges szolgáltatásokra, kizárva a gyökérnévszervereket. Ezek kizárása az 
irányelv hatálya alól, amennyiben ez elengedhetetlen az internet fenntartásához és 
megnyitásához, valamint a széttöredezettség és az irányelv területen kívüli alkalmazásának 
elkerüléséhez.

Módosítás 254
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „legfelső szintű doménnév-
nyilvántartó”: olyan szervezet, amely egy 
meghatározott TLD-t kapott, és felelős 
egyrészt a TLD kezeléséért – ideértve a 
TLD alatti doménnevek nyilvántartásba 
vételét –, másrészt a TLD technikai 
üzemeltetéséért, amely magában foglalja a 
névszervereinek üzemeltetését, 
adatbázisainak karbantartását és a TLD 
zónafájlok elosztását a névszerverek 
között;

törölve

Or. en
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Indokolás

A szöveg összehangolása a hatályt érintő módosításokkal. Az a tény, hogy szükség volt e 
fogalom meghatározására, jól mutatja, hogy ágazatspecifikus jogszabályra van szükség.

Módosítás 255
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „legfelső szintű doménnév-
nyilvántartó”: olyan szervezet, amely egy 
meghatározott TLD-t kapott, és felelős 
egyrészt a TLD kezeléséért – ideértve a 
TLD alatti doménnevek nyilvántartásba 
vételét –, másrészt a TLD technikai 
üzemeltetéséért, amely magában foglalja a 
névszervereinek üzemeltetését, 
adatbázisainak karbantartását és a TLD 
zónafájlok elosztását a névszerverek 
között;

15. „legfelső szintű doménnév-
nyilvántartó”: olyan szervezet, amely egy 
meghatározott TLD-t kapott, és felelős 
egyrészt a TLD kezeléséért – ideértve a 
TLD alatti doménnevek nyilvántartásba 
vételét –, másrészt a TLD technikai 
üzemeltetéséért, amely magában foglalja a 
névszervereinek üzemeltetését, 
adatbázisainak karbantartását és a TLD 
zónafájlok elosztását a névszerverek 
között, függetlenül attól, hogy ezen 
üzemeltetési tevékenységek bármelyikét 
maga a szervezet végzi vagy azokat 
kiszervezi;

Or. en

Indokolás

Számos legfelső szintű doménnév-nyilvántartó kiszervezi saját TLD-jének technikai 
üzemeltetését. Ezért célszerűbb nyilvánvalóvá tenni, hogy a szervezet e tevékenységek 
kiszervezése esetén is legfelső szintű doménnév-nyilvántartónak minősül.

Módosítás 256
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „jogszerű hozzáférést kérő 
személy”: bármely természetes vagy jogi 
személy, aki az uniós vagy nemzeti jog 
alapján indokolt kérelmet nyújt be a DNS-
adatokhoz való hozzáférés iránt a DNS-sel 
való visszaélések megelőzése, a 
bűncselekmények és a csalás felderítése és 
megelőzése, a kiskorúak védelme, a 
szellemi tulajdon védelme és a 
gyűlöletbeszéd elleni védelem céljából, 
beleértve a bűncselekmények 
megelőzésére, kivizsgálására és a 
vádeljárás lefolytatására az uniós vagy 
nemzeti jog alapján hatáskörrel 
rendelkező hatóságokat, a CSIRT-eket, a 
CERT-eket, az elektronikus hírközlő 
hálózatokat és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat, 
valamint a kiberbiztonsági technológiákat 
és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat;

Or. en

Módosítás 257
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „közösségi hálózati szolgáltatási 
platform”: olyan platform, amely lehetővé 
teszi a végfelhasználók számára, hogy több 
eszközön keresztül kapcsolódjanak, 
tartalmakat osszanak meg és fedezzenek fel 
és kommunikáljanak egymással, különösen 
csevegések, bejegyzések, videók és 
ajánlások révén);

22. „közösségi hálózati szolgáltatási 
platform”: olyan platform, amely lehetővé 
teszi a végfelhasználók számára, hogy 
számfüggetlen személyközi 
kommunikációs szolgáltatások 
segítségével több eszközön keresztül 
kapcsolódjanak, tartalmakat osszanak meg 
és fedezzenek fel és kommunikáljanak 
egymással, különösen csevegések, 
bejegyzések, videók és ajánlások révén;
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Or. en

Módosítás 258
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. „veszélyértékelés”: egy hálózat és 
eszközeinek minősített szervezet általi 
objektív ellenőrzése, amelynek célja 
ismeretlen biztonsági események és 
folyamatban lévő vagy múltbeli 
behatolások, veszélyt jelző nyomok, 
engedély nélküli hozzáférés, rosszindulatú 
szoftverek feltárása, valamint a 
kockázatok értékelése a biztonsági 
architektúrában rejlő gyenge pontok, a 
sebezhetőségek, a nem megfelelő 
használat vagy a használati feltételek 
megsértése és a rendszerbiztonsággal 
kapcsolatos hibás konfigurációk 
azonosítása révén;

Or. en

Módosítás 259
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „közigazgatási szerv”: egy 
tagállam következő kritériumoknak 
megfelelő egysége:

törölve

a) az általános érdekű szükségletek 
kielégítése céljából jött létre, és nincs ipari 
vagy kereskedelmi jellege;
b) jogi személyiséggel rendelkezik;
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c) finanszírozását többnyire állam, 
regionális hatóság vagy más, közjog által 
szabályozott szervek végzik; az említett 
hatóságok vagy szervek irányítása alatt 
áll; vagy van olyan igazgatási, irányító 
vagy felügyelő testülete, amely tagjainak 
több mint felét az állam, a regionális 
hatóságok vagy más közjogi szerv nevezi 
ki;
d) hatásköre van a természetes vagy jogi 
személyekhez a személyek, áruk, 
szolgáltatások vagy tőke határokon 
átnyúló mozgásával kapcsolatos jogaikat 
érintő igazgatási vagy szabályozási 
határozatok intézésére.
Nem tartoznak ide azok a közigazgatási 
szervek, amelyek a közbiztonság, a 
bűnüldözés, a védelem vagy a 
nemzetbiztonság területén folytatnak 
tevékenységet.

Or. en

Módosítás 260
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Manuel Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „közigazgatási szerv”: egy tagállam 
következő kritériumoknak megfelelő 
egysége:

23. „közigazgatási szerv”: egy tagállam 
jogi személyiséggel rendelkező és a 
következő kritériumok némelyikének 
megfelelő szerve:

Or. en

Módosítás 261
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Manuel Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jogi személyiséggel rendelkezik; törölve

Or. en

Módosítás 262
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „nyilvános elektronikus hírközlési 
hálózat”: az (EU) 2018/1972 irányelv 2. 
cikkének 8. pontjában meghatározott 
nyilvános elektronikus hírközlési hálózat;

Or. en

Módosítás 263
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 23 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23b. „elektronikus hírközlési 
szolgáltatás”: az (EU) 2018/1972 irányelv 
2. cikkének 4. pontjában meghatározott 
elektronikus hírközlési szolgáltatás;

Or. en

Módosítás 264
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 23 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23c. „számfüggő személyközi hírközlési 
szolgáltatás”: az (EU) 2018/1972 irányelv 
2. cikkének 6. pontjában meghatározott 
számfüggő személyközi hírközlési 
szolgáltatás;

Or. en

Módosítás 265
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 23 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23d. „számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatás”: az 
(EU) 2018/1972 irányelv 2. cikkének 
7. pontjában meghatározott 
számfüggetlen személyközi hírközlési 
szolgáltatás;

Or. en

Módosítás 266
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „alapvető szervezet”: az I. 
mellékletben alapvető szervezetként 
említett típusú minden szervezet;

25. „alapvető szervezet”: az I. és II. 
mellékletben említett típusok 
valamelyikébe tartozó szervezet, amelyet a 
tagállam alapvető szervezetként jelöl meg;

Or. en

Módosítás 267
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Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „fontos szervezet”: a II. 
mellékletben fontos szervezetként említett 
típusú minden szervezet.

26. „fontos szervezet”: az I. és II. 
mellékletben említett típusok 
valamelyikébe tartozó szervezet, kivéve, ha 
mentesül ezen irányelv hatálya alól vagy 
ha a tagállam alapvető szervezetként 
jelölte meg;

Or. en

Módosítás 268
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. „nem kritikus szervezet”: az I. és a 
II. mellékletben felsorolt típusú szervezet, 
amely méretétől és erőforrásaitól 
függetlenül nem rendelkezik kritikus 
funkcióval egy adott ágazaton vagy 
szolgáltatástípuson belül, és nem függ 
nagymértékben más ágazatoktól vagy 
szolgáltatástípusoktól;

Or. fr

Módosítás 269
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. „szolgáltatás”: az I. és II. 
mellékletben említett bármely olyan 
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tevékenység, amelyet alapvető, fontos vagy 
más köz- vagy magánjogi szervezetek vagy 
fogyasztók számára nyújtanak, beleértve 
az elektronikus hírközlő hálózatok 
biztosítását és előállítását is;

Or. en

Módosítás 270
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 26 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b. „kritikus funkció”: egy alapvető 
vagy fontos szervezet hálózati és 
információs rendszereinek olyan 
funkciója, amelynek rendelkezésre 
állásának, integritásának, hitelességének 
és titkosságának zavara az alapvető vagy 
fontos szervezet által nyújtott 
szolgáltatások meghibásodásához vagy 
funkcionalitásának jelentős romlásához 
vezet;

Or. fr

Módosítás 271
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam a magas szintű 
kiberbiztonság elérése és fenntartása 
céljából elfogad nemzeti kiberbiztonsági 
stratégiát, meghatározva a stratégiai 
célokat, valamint a megfelelő szakpolitikai 
és szabályozási intézkedéseket. A nemzeti 
kiberbiztonsági stratégia különösen a 

(1) A magas szintű kiberbiztonság 
elérése és fenntartása céljából minden 
tagállam nemzeti kiberbiztonsági stratégiát 
fogad el, meghatározva a stratégiai célokat, 
valamint a megfelelő szakpolitikai és 
szabályozási intézkedéseket és figyelembe 
véve az egyes ágazatok sajátosságait a 
kiberkockázatok kezelése és az azokkal 
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következőket tartalmazza: szembeni reziliencia tekintetében. A 
nemzeti kiberbiztonsági stratégia 
különösen a következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 272
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam a magas szintű 
kiberbiztonság elérése és fenntartása 
céljából elfogad nemzeti kiberbiztonsági 
stratégiát, meghatározva a stratégiai 
célokat, valamint a megfelelő szakpolitikai 
és szabályozási intézkedéseket. A nemzeti 
kiberbiztonsági stratégia különösen a 
következőket tartalmazza:

(1) A magas szintű kiberbiztonság 
elérése és fenntartása céljából minden 
tagállam nemzeti kiberbiztonsági stratégiát 
fogad el, meghatározva a stratégiai célokat, 
az e célok eléréséhez szükséges technikai, 
szervezeti és pénzügyi erőforrásokat, 
valamint a megfelelő szakpolitikai és 
szabályozási intézkedéseket. A nemzeti 
kiberbiztonsági stratégia különösen a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 273
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam a magas szintű 
kiberbiztonság elérése és fenntartása 
céljából elfogad nemzeti kiberbiztonsági 
stratégiát, meghatározva a stratégiai 
célokat, valamint a megfelelő szakpolitikai 
és szabályozási intézkedéseket. A nemzeti 
kiberbiztonsági stratégia különösen a 

(1) Hálózatai és információs 
rendszerei magas szintű biztonságának 
elérése és fenntartása céljából minden 
tagállam nemzeti kiberbiztonsági 
stratégiát, vagyis a stratégiai célokat, 
valamint a megfelelő szakpolitikai és 
szabályozási intézkedéseket meghatározó 
koherens keretet fogad el. A nemzeti 
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következőket tartalmazza: kiberbiztonsági stratégia különösen a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 274
François-Xavier Bellamy

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam a magas szintű 
kiberbiztonság elérése és fenntartása 
céljából elfogad nemzeti kiberbiztonsági 
stratégiát, meghatározva a stratégiai 
célokat, valamint a megfelelő szakpolitikai 
és szabályozási intézkedéseket. A nemzeti 
kiberbiztonsági stratégia különösen a 
következőket tartalmazza:

(1) A magas szintű kiberbiztonság 
elérése és fenntartása, valamint az Unió 
stratégiai autonómiájának megerősítése 
céljából minden tagállam nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiát fogad el, 
meghatározva a stratégiai célokat, valamint 
a megfelelő szakpolitikai és szabályozási 
intézkedéseket. A nemzeti kiberbiztonsági 
stratégia különösen a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 275
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiberbiztonságra vonatkozó 
tagállami stratégia céljainak és 
prioritásainak meghatározása;

a) a kiberbiztonságra vonatkozó 
tagállami stratégia céljainak és 
prioritásainak meghatározása az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó minden egyes 
ágazat tekintetében;

Or. en

Módosítás 276
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Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítási keretrendszer e célok és 
prioritások elérése érdekében, ideértve a 
(2) bekezdésben említett szakpolitikákat, 
valamint az állami szervek és szervezetek, 
valamint más érintett szereplők szerepét és 
felelősségét;

b) irányítási keretrendszer e célok és 
prioritások elérése érdekében, ideértve a 
(2) bekezdésben említett szakpolitikákat, 
valamint az állami szervek és szervezetek, 
valamint más érintett szereplők, különösen 
a kkv-k célzott támogatásáért felelős 
szereplők szerepét és felelősségét; Az 
irányítási keretrendszer egyértelműen 
meghatározza az ezen irányelv alapján 
kijelölt illetékes nemzeti hatóságok közötti 
együttműködés és koordináció 
megszervezésének módját, figyelembe véve 
azok nemzeti sajátosságait;

Or. fr

Módosítás 277
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítási keretrendszer e célok és 
prioritások elérése érdekében, ideértve a 
(2) bekezdésben említett szakpolitikákat, 
valamint az állami szervek és szervezetek, 
valamint más érintett szereplők szerepét és 
felelősségét;

b) irányítási keretrendszer e célok és 
prioritások elérése érdekében, ideértve a 
(2) bekezdésben említett szakpolitikákat, 
valamint a közfeladatot ellátó szervek és 
szervezetek, valamint az állami szervek és 
szervezetek, valamint más érintett 
szereplők szerepét és felelősségét 
meghatározó megfelelő keret, amely 
támogatja a 7. cikk (1) bekezdése és a 8. 
cikk (1) bekezdése szerint kijelölt illetékes 
hatóságok, a 8. cikk (3) bekezdése szerint 
kijelölt egyedüli kapcsolattartó pont és a 
9. cikk alapján kijelölt CSIRT-ek közötti 
nemzeti szintű együttműködést és 
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koordinációt;

Or. en

Módosítás 278
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie 
Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítási keretrendszer e célok és 
prioritások elérése érdekében, ideértve a 
(2) bekezdésben említett szakpolitikákat, 
valamint az állami szervek és szervezetek, 
valamint más érintett szereplők szerepét és 
felelősségét;

b) irányítási keretrendszer e célok és 
prioritások elérése érdekében, ideértve a 
(2) bekezdésben említett szakpolitikákat;

Or. en

Indokolás

Áthelyezve az 5. cikk (1) bekezdésének ba) pontjába (új).

Módosítás 279
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a közfeladatot ellátó szervek és 
szervezetek, valamint más érintett 
szereplők szerepének és felelősségi 
körének elosztására szolgáló keret, 
beleértve a 7. cikk (1) bekezdése és a 8. 
cikk (1) bekezdése szerint kijelölt illetékes 
hatóságok, a 8. cikk (3) bekezdése szerint 
kijelölt egyedüli kapcsolattartó pont és a 
9. cikk alapján kijelölt CSIRT-ek közötti 
nemzeti szintű együttműködés 
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megszervezését;

Or. en

Indokolás

A különböző szereplők közötti együttműködés megszervezését egyértelműen meg kell 
határozni a nemzeti kiberbiztonsági stratégiában.

Módosítás 280
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a polgárok kiberbiztonsági 
tudatossága általános szintjének, valamint 
a fogyasztók csatlakoztatott eszközei 
általános biztonsági szintjének értékelése;

Or. en

Indokolás

A biztonság a felhasználók tudatosságának és a fogyasztók csatlakoztatott eszközei biztonsági 
szintjének kérdése is. A fogyasztók csatlakoztatott eszközei elosztott szolgáltatásmegtagadási 
támadások elemei lehetnek, ezért a polgárok felkészültségének szintje és az általánosan 
forgalomba hozott eszközök a kockázatok fontos mutatói. A jelentéstétel az 5. cikk (2) 
bekezdéséhez kapcsolódik, amely figyelemfelkeltő intézkedéseket ír elő.

Módosítás 281
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nemzeti kiberbiztonsági stratégia 
végrehajtásában részt vevő különféle 
hatóságok és szereplők listája;

e) a nemzeti kiberbiztonsági stratégia 
végrehajtásában részt vevő különféle 
hatóságok és szereplők listája, amelynek 
célja, hogy egyetlen kiberbiztonsági 
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kapcsolattartó pont létesüljön a kkv-k 
számára, hogy támogatni lehessen azokat 
a konkrét kiberbiztonsági intézkedések 
végrehajtásában;

Or. fr

Módosítás 282
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Giorgos Georgiou, Manuel 
Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nemzeti kiberbiztonsági stratégia 
végrehajtásában részt vevő különféle 
hatóságok és szereplők listája;

e) a nemzeti kiberbiztonsági stratégia 
végrehajtásában részt vevő különféle 
hatóságok és szereplők listája, beleértve a 
szakszervezeteket és a munkavállalók 
védelmére összpontosító egyéb 
szereplőket;

Or. en

Módosítás 283
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti kiberbiztonsági stratégia 
részeként a tagállamok különösen a 
következő politikákat fogadják el:

(2) A nemzeti kiberbiztonsági stratégia 
keretében a tagállamok különösen a 
következő politikákkal foglalkoznak:

Or. en

Módosítás 284
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ezen irányelv hatályán kívül eső 
szervezetek által használt IKT-termékek és 
-szolgáltatások ellátási láncon belüli 
kiberbiztonságára vonatkozó 
iránymutatások, különös tekintettel a kkv-
k ellátási lánccal kapcsolatos kihívásaira;

Or. en

Módosítás 285
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) iránymutatások az IKT-termékek és 
-szolgáltatások kiberbiztonsággal 
kapcsolatos követelményeinek a 
közbeszerzésekbe történő felvételére és 
meghatározására vonatkozóan;

b) iránymutatások az IKT-termékek és 
-szolgáltatások kiberbiztonsággal 
kapcsolatos követelményeinek a 
közbeszerzésekbe történő felvételére és 
meghatározására vonatkozóan, beleértve 
többek között a titkosítási követelményeket 
és a nyílt forráskódú kiberbiztonsági 
termékek használatának előmozdítását;

Or. en

Indokolás

A tagállamok rugalmasságának biztosítása mellett bizonyos szintű iránymutatás is 
bevezetésre kerül.

Módosítás 286
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nyílt hozzáférésű adatok és a 
nyílt forráskód használatának az 
átláthatóságon alapuló biztonság 
részeként történő fenntartására vonatkozó 
politika; 

Or. en

Indokolás

A fenyegetések mérséklésére irányuló változatos környezet támogatása érdekében.

Módosítás 287
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nyílt forráskódú eszközök és 
alkalmazások integrálását elősegítő 
politika;

Or. en

Módosítás 288
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a mesterséges intelligencia és a 
kiberbiztonságot fokozó eszközökben és 
alkalmazásokban kialakulóban lévő más 
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technológiák fejlesztését és integrálását 
előmozdító és támogató politika;

Or. en

Módosítás 289
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kiberbiztonsági készségek 
népszerűsítésére és fejlesztésére, a 
figyelemfelkeltésre, valamint a kutatási és 
fejlesztési kezdeményezésekre vonatkozó 
politika;

e) a kiberbiztonsági készségek 
népszerűsítésére és fejlesztésére, a 
figyelemfelkeltésre, valamint a kutatási és 
fejlesztési kezdeményezésekre vonatkozó 
politika, beleértve a fent említett 
területeken a nemek képviseletéhez és 
egyensúlyához kapcsolódó kérdésekkel 
foglalkozó célzott politikákat;

Or. en

Módosítás 290
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kiberhigiéniai programok 
előmozdítására irányuló politika, amely 
tartalmazza a gyakorlatok és ellenőrzések 
alapkészletét;

Or. en
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Módosítás 291
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tudományos és kutatóintézetek 
kiberbiztonsági eszközök és biztonságos 
hálózati infrastruktúra fejlesztésében való 
támogatására vonatkozó politika;

f) az oktatási intézmények – 
különösen a tudományos és 
kutatóintézetek – kiberbiztonsági eszközök 
és biztonságos hálózati infrastruktúra 
fejlesztésében és bevezetésében való 
támogatására vonatkozó politika;

Or. en

Indokolás

Az oktatásra külön figyelmet kell fordítani, de támogatni is kell.

Módosítás 292
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tudományos és kutatóintézetek 
kiberbiztonsági eszközök és biztonságos 
hálózati infrastruktúra fejlesztésében való 
támogatására vonatkozó politika;

f) a tudományos és kutatóintézetek 
kiberbiztonsági eszközök és biztonságos 
hálózati infrastruktúra fejlesztésében és 
megerősítésében való támogatására 
vonatkozó politika;

Or. en

Módosítás 293
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova

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

fa) a kiberbiztonsági köz-magán 
társulások létrehozásának támogatását és 
előmozdítását célzó politika, beleértve a 
vonatkozó eljárásokat és irányítási 
kereteket;

Or. en

Módosítás 294
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, 
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kkv-k – különösen az ezen 
irányelv hatálya alól kizárt kkv-k – sajátos 
szükségleteivel foglalkozó politika, a 
kiberbiztonsági fenyegetésekkel szembeni 
rezilienciájuk javításában nyújtott 
útmutatással és támogatással 
kapcsolatban.

h) a kiberbiztonság előmozdításával 
és a kkv-k – különösen az ezen irányelv 
hatálya alól kizárt kkv-k – sajátos 
szükségleteivel foglalkozó politika, 
beleértve a kiberbiztonsági fenyegetésekkel 
szembeni rezilienciájuk javításában 
nyújtott útmutatást és támogatást.

Or. en

Módosítás 295
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Giorgos Georgiou, Manuel 
Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) kiberhigiéniai politika, valamint a 
munkavállalók ezen új munkahelyi 
kockázatokkal és fenyegetésekkel 
szembeni védelme és képzése.

Or. en
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Módosítás 296
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, 
Markus Pieper

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a lakosság körében a 
kiberbiztonsági fenyegetésekre és a bevált 
gyakorlatokra vonatkozó tudatosságot 
növelő politika.

Or. en

Módosítás 297
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Giorgos Georgiou, Manuel 
Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a digitális szolgáltatások 
fogyasztóinak tudatosságát és biztonságát 
célzó politika.

Or. en

Módosítás 298
Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst, Manuel Bompard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – h c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hc) az ezen irányelv és az általános 
adatvédelmi rendelet közötti megfelelő 
harmonizáció értékelése.
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Or. en

Módosítás 299
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Martina Dlabajová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Olyan politika, amely segíti a 
hatóságokat abban, hogy növeljék a 
csatlakoztatott helyek tervezéséhez, 
építéséhez és kezeléséhez szükséges 
biztonsági szempontokkal kapcsolatos 
tudatosságot és megértést.

Or. en

Indokolás

A csatlakoztatott helyeknek (azaz az intelligens városoknak) és az azok alapjául szolgáló 
infrastruktúrának ellenállóbbá kell válniuk a kibertámadásokkal szemben.

Módosítás 300
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Martina Dlabajová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A zsarolóvírus jelentette 
fenyegetéssel és a zsarolóvírusra épülő 
üzleti modell megzavarásával foglalkozó 
politika.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak fel kell hívniuk a figyelmet a gyorsan növekvő és változó zsarolóvírus-
világjárványra, és fel kell lépniük az ellene való küzdelem érdekében.
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Módosítás 301
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az elfogadástól 
számított három hónapon belül értesítik a 
Bizottságot nemzeti kiberbiztonsági 
stratégiájukról. A tagállamok kizárhatnak 
bizonyos információkat a bejelentés alól, 
annyiban és amennyiben ez a 
nemzetbiztonság megőrzéséhez feltétlenül 
szükséges.

(3) A tagállamok az elfogadástól 
számított három hónapon belül értesítik a 
Bizottságot nemzeti kiberbiztonsági 
stratégiájukról. A tagállamok kizárhatnak 
bizonyos információkat a bejelentés alól, 
annyiban és amennyiben ez a 
nemzetbiztonság megőrzéséhez szükséges.

Or. en

Módosítás 302
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a legfontosabb 
teljesítménymutatók alapján legalább 
négyévente értékelik nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáikat, és szükség 
esetén módosítják azokat. Az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynöksége (ENISA) 
kérésre segítséget nyújt a tagállamoknak 
egy nemzeti stratégia és a stratégia 
értékeléséhez szükséges fő 
teljesítménymutatók kidolgozásában.

(4) A tagállamok a legfontosabb 
teljesítménymutatók alapján legalább 
négyévente értékelik nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáikat, és szükség 
esetén módosítják azokat. Az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynöksége (ENISA) 
kérésre segítséget nyújt a tagállamoknak 
egy nemzeti stratégia és a stratégia 
értékeléséhez szükséges fő 
teljesítménymutatók kidolgozásában. Az 
ENISA iránymutatást nyújt a 
tagállamoknak a már kidolgozott nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáiknak az ezen 
irányelvben meghatározott 
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követelményekkel és kötelezettségekkel 
való összehangolása érdekében.

Or. en

Módosítás 303
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a legfontosabb 
teljesítménymutatók alapján legalább 
négyévente értékelik nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáikat, és szükség 
esetén módosítják azokat. Az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynöksége (ENISA) 
kérésre segítséget nyújt a tagállamoknak 
egy nemzeti stratégia és a stratégia 
értékeléséhez szükséges fő 
teljesítménymutatók kidolgozásában.

(4) A tagállamok a legfontosabb 
teljesítménymutatók alapján legalább 
négyévente értékelik nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáikat, és szükség 
esetén módosítják azokat. Az Európai Unió 
Kiberbiztonsági Ügynöksége (ENISA) és 
az egyes ágazatok tekintetében illetékes 
uniós hatóságok iránymutatásokat 
határoznak meg a tagállamok számára 
egy nemzeti stratégia és a stratégia 
értékeléséhez szükséges fő 
teljesítménymutatók kidolgozásához.

Or. en

Módosítás 304
Eva Maydell, Massimiliano Salini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamoknak az uniós szintű 
harmonizáció biztosítása érdekében 
érvényre kell juttatniuk az uniós 
iránymutatásokat, többek között azáltal, 
hogy egységes kiberbiztonsági szabályokat 
határoznak meg az európai piacra 
potenciálisan belépő új szereplők 
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számára;

Or. en

Módosítás 305
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztonsági rés összehangolt közzététele és 
egy európai biztonságirés-nyilvántartás

Biztonsági rés összehangolt közzététele és 
egy európai biztonságirés-adatbázis

Or. en

Módosítás 306
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöli a 9. 
cikkben említett egyik CSIRT-jét 
koordinátorként a biztonsági rés 
összehangolt közzététele céljából. A 
kijelölt CSIRT megbízható közvetítőként 
jár el, szükség esetén megkönnyítve az 
adatszolgáltató szervezet és az IKT-
termékek vagy IKT-szolgáltatások gyártója 
vagy szolgáltatója közötti kapcsolattartást. 
Ha a bejelentett biztonsági rés az IKT-
termékek vagy IKT-szolgáltatások több 
gyártóját vagy szolgáltatóját érinti az egész 
Unióban, az érintett tagállamok kijelölt 
CSIRT-je együttműködik a CSIRT-
hálózattal.

(1) kérésre a 9. cikk (1a) bekezdésében 
említett CVD CSIRT-koordinátor 
megbízható közvetítőként jár el, 
megkönnyítve az adatszolgáltató szervezet 
és az IKT-termékek vagy IKT-
szolgáltatások gyártója vagy szolgáltatója 
közötti kapcsolattartást. Ha a bejelentett 
biztonsági rés az IKT-termékek vagy IKT-
szolgáltatások több gyártóját vagy 
szolgáltatóját érinti az egész Unióban, a 
CVD CSIRT-koordinátorának együtt kell 
működnie a CSIRT-hálózattal.

Or. en
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Módosítás 307
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye az IKT-termékekben vagy 
az IKT-szolgáltatásokban található 
biztonsági rések nyilvánosságra hozatalát 
és nyilvántartását, valamint az összes 
érdekelt fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában a biztonsági réssel érintett 
termékek és szolgáltatások 
felhasználóinak szóló útmutatás a 
nyilvánosságra hozott biztonsági résekből 
fakadó kockázatok csökkenthetőségének 
mikéntjéről.

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye kizárólag az IKT-
termékekben vagy az IKT-
szolgáltatásokban található azon biztonsági 
rések nyilvánosságra hozatalát és 
nyilvántartását, amelyekkel szemben 
rendelkezése áll valamilyen mérséklési 
intézkedés, valamint az összes érdekelt fél 
számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés adott 
körülmények között történő 
kihasználásának súlyosságát leíró 
információkat, továbbá a megfelelő 
javításokat. Amennyiben nem állnak 
rendelkezésre javítások, az ENISA nem 
hozhatja nyilvánosságra biztonsági rést, 
és nem állapíthat meg határidőt az IKT-
termékek vagy -szolgáltatások gyártói 
vagy szolgáltatói számára a megbízható 
mérséklési intézkedés biztosítása 
érdekében. Amennyiben ugyanaz a 
biztonsági rés több szereplőt érint, az 
ENISA-nak össze kell hangolnia a 
mérséklési javítások telepítésének 
időzítését.

Or. fr
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Módosítás 308
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye az IKT-termékekben vagy 
az IKT-szolgáltatásokban található 
biztonsági rések nyilvánosságra hozatalát 
és nyilvántartását, valamint az összes 
érdekelt fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában a biztonsági réssel érintett 
termékek és szolgáltatások felhasználóinak 
szóló útmutatás a nyilvánosságra hozott 
biztonsági résekből fakadó kockázatok 
csökkenthetőségének mikéntjéről.

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye csak azoknak az IKT-
termékekben vagy az IKT-
szolgáltatásokban található biztonsági 
réseknek a nyilvánosságra hozatalát és 
nyilvántartását, amelyek esetében 
kárenyhítés áll rendelkezésre, valamint az 
összes érdekelt fél számára hozzáférést 
biztosít a nyilvántartásba vett biztonsági 
résekre vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában a biztonsági réssel érintett 
termékek és szolgáltatások felhasználóinak 
szóló útmutatás a nyilvánosságra hozott 
biztonsági résekből fakadó kockázatok 
csökkenthetőségének mikéntjéről. Ha 
ugyanaz a biztonsági rés több felhasználót 
érint, az ENISA-nak össze kell hangolnia 
a kárenyhítő javítások bevezetésének 
ütemezését.

Or. en

Módosítás 309
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye az IKT-termékekben vagy 
az IKT-szolgáltatásokban található 
biztonsági rések nyilvánosságra hozatalát 
és nyilvántartását, valamint az összes 
érdekelt fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában a biztonsági réssel érintett 
termékek és szolgáltatások felhasználóinak 
szóló útmutatás a nyilvánosságra hozott 
biztonsági résekből fakadó kockázatok 
csökkenthetőségének mikéntjéről.

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye az IKT-termékekben vagy 
az IKT-szolgáltatásokban található 
biztonsági rések nyilvánosságra hozatalát 
és nyilvántartását, valamint az összes 
érdekelt fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában a biztonsági réssel érintett 
termékek és szolgáltatások felhasználóinak 
szóló útmutatás a nyilvánosságra hozott 
biztonsági résekből fakadó kockázatok 
csökkenthetőségének mikéntjéről. Az 
információk biztonságának és 
hozzáférhetőségének biztosítása 
érdekében a legkorszerűbb 
kiberbiztonsági intézkedéseket géppel 
olvasható adatkészleteknek és megfelelő 
felületeknek (alkalmazásprogramozási 
felületek) kell kísérniük.

Or. en

Indokolás

A gyors reakcióidő biztosításának szükségessége miatt előnyben kell részesíteni az 
automatizálást.
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Módosítás 310
François-Xavier Bellamy

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye az IKT-termékekben vagy 
az IKT-szolgáltatásokban található 
biztonsági rések nyilvánosságra hozatalát 
és nyilvántartását, valamint az összes 
érdekelt fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában a biztonsági réssel érintett 
termékek és szolgáltatások 
felhasználóinak szóló útmutatás a 
nyilvánosságra hozott biztonsági résekből 
fakadó kockázatok csökkenthetőségének 
mikéntjéről.

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye az IKT-termékekben vagy 
az IKT-szolgáltatásokban található 
biztonsági rések nyilvánosságra hozatalát 
és nyilvántartását, valamint az összes 
érdekelt fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában az ENISA-nak nem szabad 
nyilvánosságra hoznia a biztonsági rést, és 
határidőt kell szabnia az IKT-termékek 
vagy IKT-szolgáltatások gyártóinak vagy 
szolgáltatóinak a megbízható kárenyhítés 
biztosítására vonatkozóan. Ha ugyanaz a 
biztonsági rés több szereplőt érint, az 
ENISA-nak össze kell hangolnia a 
kárenyhítő javítások bevezetésének 
ütemezését.

Or. en

Módosítás 311
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye az IKT-termékekben vagy 
az IKT-szolgáltatásokban található 
biztonsági rések nyilvánosságra hozatalát 
és nyilvántartását, valamint az összes 
érdekelt fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában a biztonsági réssel érintett 
termékek és szolgáltatások 
felhasználóinak szóló útmutatás a 
nyilvánosságra hozott biztonsági résekből 
fakadó kockázatok csökkenthetőségének 
mikéntjéről.

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
valamint a nyilvántartás biztonságának és 
integritásának biztosításához szükséges  
technikai és szervezési intézkedéseket, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik, valamint 
az ezen irányelv hatálya alól kizárt 
szervezetek és szállítóik számára lehetővé 
tegye az IKT-termékekben vagy az IKT-
szolgáltatásokban található biztonsági 
rések nyilvánosságra hozatalát és 
nyilvántartását, valamint az összes érdekelt 
fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz, lehetővé téve 
valamennyi fél – és különösen az IKT-
termékek és IKT-szolgáltatások érintett 
felhasználói – számára, hogy megfelelő 
kárenyhítő intézkedéseket fogadjanak el. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények és a 
kapcsolódó javítások rendelkezésre állása 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az ENISA-nak el kell fogadnia az összehangolt biztonságirés-nyilvántartás biztonságának és 
integritásának biztosításához szükséges politikákat és ellenőrzéseket.

Módosítás 312
Evžen Tošenovský
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ENISA kidolgozza és fenntartja 
az európai biztonságirés-nyilvántartást. 
Ebből a célból az ENISA létrehozza és 
fenntartja a megfelelő információs 
rendszereket, szabályzatokat és eljárásokat, 
különösen annak érdekében, hogy a fontos 
és alapvető szervezetek és hálózati és 
információs rendszer szállítóik számára 
lehetővé tegye az IKT-termékekben vagy 
az IKT-szolgáltatásokban található 
biztonsági rések nyilvánosságra hozatalát 
és nyilvántartását, valamint az összes 
érdekelt fél számára hozzáférést biztosít a 
nyilvántartásba vett biztonsági résekre 
vonatkozó információkhoz. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
különösen a biztonsági rést, az érintett 
IKT-terméket vagy IKT-szolgáltatásokat, 
valamint a biztonsági rés súlyosságát a 
kihasználható körülmények, a kapcsolódó 
javítások rendelkezésre állása és a javítás 
hiánya tekintetében, és elérhető javítás 
hiányában a biztonsági réssel érintett 
termékek és szolgáltatások felhasználóinak 
szóló útmutatás a nyilvánosságra hozott 
biztonsági résekből fakadó kockázatok 
csökkenthetőségének mikéntjéről.

(2) Az ENISA létrehoz és fenntart egy 
európai biztonságirés-adatbázist, amely 
kiaknázza a globális közös biztonságirés- 
és kitettségi (CVE) nyilvántartást. Ebből a 
célból az ENISA létrehozza és fenntartja a 
megfelelő információs rendszereket, 
szabályzatokat és eljárásokat, különösen 
annak érdekében, hogy a fontos és alapvető 
szervezetek és hálózati és információs 
rendszer szállítóik számára lehetővé tegye 
az IKT-termékekben vagy az IKT-
szolgáltatásokban található biztonsági 
rések önkéntes alapon való nyilvánosságra 
hozatalát és nyilvántartását, valamint az 
összes érdekelt fél számára hozzáférést 
biztosít az adatbázisban a biztonsági 
résekre vonatkozóan található 
információkhoz. Az adatbázisnak 
tartalmaznia kell különösen a biztonsági 
rést, az érintett IKT-terméket vagy IKT-
szolgáltatásokat, valamint a biztonsági rés 
súlyosságát a kihasználható körülmények, 
a kapcsolódó javítások rendelkezésre állása 
és a javítás hiánya tekintetében, és elérhető 
javítás hiányában a biztonsági réssel 
érintett termékek és szolgáltatások 
felhasználóinak szóló útmutatás a 
nyilvánosságra hozott biztonsági résekből 
fakadó kockázatok csökkenthetőségének 
mikéntjéről.

Or. en

Módosítás 313
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2a) Az ENISA strukturált 
együttműködési megállapodásokat köt a 
közös biztonságirés- és kitettségi 
nyilvántartással vagy más hasonló 
nyilvántartásokkal.

Or. en

Módosítás 314
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy tagállam egynél 
több, az (1) bekezdésben említett illetékes 
hatóságot jelöl ki, egyértelműen meg kell 
jelölnie, hogy ezen illetékes hatóságok 
közül melyiknek kell a fő kapcsolattartó 
pontként szolgálnia nagyszabású 
biztonsági események és válságok 
kezelésében.

Or. en

Módosítás 315
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden tagállam elfogad egy 
nemzeti kiberbiztonsági esemény- és 
válságelhárítási tervet, amelyben 
meghatározza a nagyszabású 
kiberbiztonsági események és válságok 
kezelésének célkitűzéseit és módozatait. A 
tervnek különösen a következőket kell 

(3) Minden tagállam elfogad egy 
nemzeti kiberbiztonsági esemény- és 
válságelhárítási tervet, amelyben 
meghatározza a nagyszabású 
kiberbiztonsági események és válságok 
kezelésének célkitűzéseit és módozatait. A 
tagállamok mérlegelik különösen a 
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tartalmaznia: következő pontok beépítését a tervbe:

Or. en

Módosítás 316
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
az (1) bekezdésben említett illetékes 
hatóságaik kijelölését, és a (3) bekezdésben 
említett nemzeti kiberbiztonsági 
eseményekre és válságelhárítási terveiket a 
kijelöléstől és a tervek elfogadásától 
számított három hónapon belül benyújtják. 
A tagállamok kizárhatnak bizonyos 
információkat a tervből, annyiban és 
amennyiben ez nemzetbiztonságukhoz 
feltétlenül szükséges.

(4) A tagállamok közlik az EU-
CyCLONe-nal és a Bizottsággal az (1) 
bekezdésben említett illetékes hatóságaik 
kijelölését, és a (3) bekezdésben említett 
nemzeti kiberbiztonsági eseményekre és 
válságelhárítási terveiket a kijelöléstől és a 
tervek elfogadásától számított három 
hónapon belül benyújtják az EU-
CyCLONe-nak. A tagállamok kizárhatnak 
bizonyos információkat a tervből, annyiban 
és amennyiben ez nemzetbiztonságukhoz 
feltétlenül szükséges.

Or. en

Módosítás 317
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, 
Markus Pieper

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdés szerint kijelölt illetékes 
hatóságok a váratlan biztonsági 
eseményekre és kiberfenyegetésekre 
vonatkozó információk megosztása és a 
felügyeleti feladatok ellátása céljából 
együttműködjenek az (IKT-irányelv) 8. 
cikke szerint kijelölt illetékes 
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hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 318
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden tagállam kijelöl egy 
nemzeti kiberbiztonsági kapcsolattartó 
pontot („egyedüli kapcsolattartó pont”). Ha 
egy tagállam csak egy illetékes hatóságot 
jelöl ki, ez az illetékes hatóság az adott 
tagállam egyedüli kapcsolattartó pontja is.

(3) Minden tagállam kijelöli az (1) 
bekezdésben említett illetékes hatóságok 
egyikét nemzeti kiberbiztonsági 
kapcsolattartó pontként („egyedüli 
kapcsolattartó pont”). Ha egy tagállam 
csak egy illetékes hatóságot jelöl ki, ez az 
illetékes hatóság az adott tagállam egyedüli 
kapcsolattartó pontja is.

Or. en

Módosítás 319
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden tagállam kijelöli az (1) 
bekezdésben említett egyik CSIRT-jét 
koordinátorként a biztonsági rés 6. cikk 
(1) bekezdése szerinti összehangolt 
közzététele céljából („CVD CSIRT-
koordinátor”). Ha egy tagállam csak egy 
CSIRT-et jelöl ki, ez a CSIRT lesz az adott 
tagállam CVD CSIRT-koordinátora is.

Or. en

Módosítás 320
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Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
minden CSIRT megfelelő erőforrásokkal 
rendelkezzen a 10. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatai hatékony 
végrehajtásához.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
minden CSIRT megfelelő erőforrásokkal 
és technikai képességekkel rendelkezzen a 
10. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
feladatai hatékony végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

A 10. cikk javasolt módosításai a CSIRT-ekre vonatkozó követelményekkel, a feladataik 
elvégzéséhez szükséges technikai képességekkel és a feladataikkal összhangban.

Módosítás 321
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A CSIRT-ek részt vesznek a 16. 
cikkel összhangban szervezett szakértői 
értékelésekben.

törölve

Or. en

Módosítás 322
Seán Kelly

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Uniónak nemzetközi 
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megállapodásokat köthet az EUMSZ 218. 
cikkével összhangban harmadik 
országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel, lehetővé téve és 
megszervezve részvételüket az 
együttműködési csoport, a CSIRT-hálózat 
és az Európai Kiberválságügyi 
Kapcsolattartó Szervezetek Hálózata egyes 
tevékenységeiben. E megállapodásokban 
figyelemmel kell lenni arra, hogy 
biztosítsák az adatok megfelelő védelmét. 

Or. en

Indokolás

Ez a cikk lehetővé tenné az Egyesült Királysággal való, a brexitet követő folyamatos 
együttműködést, amely az Egyesült Királyságnak az EU és az Egyesült Királyság közötti 
kereskedelmi és együttműködési megállapodás kiberbiztonsági rendelkezései szerinti 
együttműködési csoporttal való együttműködése tekintetében az említett cikktől függ.

Módosítás 323
Seán Kelly

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A tagállamok együttműködhetnek 
egyes harmadik országokkal az ezen 
irányelvben foglalt, a biztonsági rések 
kezelésére, a szakértői értékelésekre, a 
kiberbiztonságikockázat-kezelésre, a 
jelentéstételi intézkedésekre és az 
információmegosztási intézkedésekre 
vonatkozó rendelkezések teljesítésének 
eszközeként.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk lehetővé tenné egyes tagállamok számára, hogy bizonyos harmadik országokkal 
(azaz az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal) régóta fennálló kapcsolatokat 
használjanak fel az irányelvben foglalt kötelezettségek teljesítésének eszközeként.
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Módosítás 324
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok indokolatlan 
késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 
(1) bekezdéssel összhangban kijelölt 
CSIRT-eket, a 6. cikk (1) bekezdésével 
összhangban kijelölt CSIRT-koordinátort, 
valamint az I. és II. Mellékletben említett 
szervezetekkel kapcsolatos feladataikat.

(7) A tagállamok indokolatlan 
késedelem nélkül közlik a Bizottsággal az 
(1) bekezdéssel összhangban kijelölt 
CSIRT-eket és az I. és II. Mellékletben 
említett szervezetekkel kapcsolatos 
feladataikat, valamint az e cikk (1a) 
bekezdésével összhangban kijelölt CVD 
CSIRT-koordinátort.

Or. en

Módosítás 325
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A CSIRT-eket el kell ellátni a 
kérelmek kezeléséhez és továbbításához 
megfelelő rendszerrel, különösen a 
hatékony és eredményes átadás-átvétel 
megkönnyítése érdekében;

c) A CSIRT-eket el kell ellátni a 
kérelmek osztályozásához, továbbításához 
és nyomon követéséhez megfelelő 
rendszerrel, különösen a hatékony és 
eredményes átadás-átvétel megkönnyítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 326
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A CSIRT-eknek megfelelő 
magatartási kódexekkel kell 
rendelkezniük műveleteik bizalmas 
jellegének és megbízhatóságának 
biztosítása érdekében;

Or. en

Indokolás

A CSIRT-műveletek titkosságát szabályozó magatartási kódexek, amelyek alátámasztják a 
CSIRT személyzetének interakcióit és munkamódszereit a feladattal kapcsolatos információk 
biztonságának, integritásának és megbízhatóságának biztosítása érdekében.

Módosítás 327
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A CSIRT-eket redundáns 
rendszerekkel és tartalék munkaterülettel 
kell ellátni a szolgáltatásuk 
folyamatosságának biztosítása érdekében;

e) A CSIRT-eket redundáns 
rendszerekkel és tartalék munkaterülettel 
kell ellátni a szolgáltatásuk 
folyamatosságának biztosítása érdekében, 
ideértve a hálózatok, az informatikai 
rendszerek és a szolgáltatások közötti 
teljes körű összekapcsoltságot és az 
eszközöket is;

Or. en

Módosítás 328
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A CSIRT-eknek megfelelő 
leírással kell rendelkezniük azokról a 
készségekről, amelyekre a személyzetnek 
szüksége van ahhoz, hogy megfeleljen a 
kijelölt feladatok elvégzéséhez szükséges 
műszaki képességeknek;

Or. en

Indokolás

A készségek megfelelő leírása egyértelműsítheti a feladatok leírását, és finomíthatja a 
személyzet megtalálásával és képzésével kapcsolatos technikai követelményeket annak 
érdekében, hogy a CSIRT-re bízott feladatokhoz megfelelő készségeket tudjon kifejleszteni.

Módosítás 329
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) A CSIRT-eknek megfelelő belső 
képzési kerettel és adott esetben releváns 
politikákkal kell rendelkezniük a 
személyzet külső technikai képzésének 
támogatására a folyamatos fejlődés 
kultúrájának megerősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 330
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A CSIRT-ek a feladataik 
ellátásához a következő technikai 
képességeket fejlesztik ki:
a) A hálózatok és információs rendszerek 
valós idejű nyomon követésének és az 
anomáliák észlelésének képessége;
b) A behatolás-megelőzési műveletek 
támogatásának képessége, ideértve 
különösen a kifinomult kiberfenyegetések 
észlelését és elemzését;
c) Képesség komplex forenzikus adatok 
gyűjtésére és elemzésére, valamint a 
kiberfenyegetések visszafejtésére;
d) A káros kommunikációs tartalmak 
szűrésének képessége, ideértve többek 
között a rosszindulatú e-maileket;
e) Képesség az adatok, köztük a személyes 
és érzékeny adatok jogosulatlan 
kiszivárogtatással szembeni védelmére;
f) Erős hitelesítési és hozzáférési 
jogosultságok érvényesítésének képessége;
g) Képesség a kiberfenyegetések 
elemzésére és azonosítására.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata kibővíti a CSIRT-ek követelményeit és feladatait annak érdekében, hogy 
támogassa a CSIRT-eket abban, hogy elérjék a kijelölt feladatok elvégzéséhez szükséges 
érettségi szintet, azonban helyénvalóbb meghatározni azokat a technikai képességeket, 
amelyeket a CSIRT-eknek ki kell fejleszteniük. Ez a megközelítés figyelembe veszi az eltérő 
érettségi szintű CSIRT-eket ahelyett, hogy közvetlenül rájuk ruházná ezeket a feladatokat, 
elkerülve ezáltal a korlátozott erőforrásokkal és alacsonyabb érettségi szinttel rendelkező 
CSIRT-ek sikertelenségének kockázatát.

Módosítás 331
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, 
Markus Pieper
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a fenyegetésekkel kapcsolatos 
valós idejű hírszerzési információk 
megszerzése és az információknak az 
állami és magánszervezetek közötti, 
interoperábilis megoldásokon alapuló 
megosztása.

Or. en

Módosítás 332
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) valamely szervezet kérésére a 
szolgáltatások nyújtásához használt 
hálózati és információs rendszerek 
proaktív vizsgálatának biztosítása;

e) valamely szervezet konkrét 
kérésére a szolgáltatások nyújtásához 
használt hálózati és információs rendszerek 
vizsgálatának biztosítása a konkrét és 
kivételes hálózat- és információbiztonsági 
fenyegetések azonosítása, enyhítése vagy 
megelőzése érdekében, a 2016/679/EU 
rendelet teljes körű tiszteletben tartása 
mellett;

Or. en

Indokolás

Pontosításra van szükség mind az ilyen vizsgálatok célját, mind a tevékenység korlátait 
illetően.

Módosítás 333
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) gyakorlati és operatív 
iránymutatás nyújtása az alapvető és 
fontos szervezetek számára a 
kiberbiztonsági reagálási és megelőzési 
tevékenységekben, ideértve különösen a 
kkv-k számára nyújtott technikai 
támogatást;

Or. fr

Módosítás 334
Eva Maydell, Markus Pieper, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hozzájárulás az ezen irányelv 9. 
cikkének (3) bekezdése szerinti 
biztonságos információmegosztási 
eszközök bevezetéséhez.

Or. en

Módosítás 335
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A CSIRT-ek együttműködési 
kapcsolatokat alakítanak ki a magánszektor 
érintett szereplőivel az irányelv 
célkitűzéseinek jobb elérése érdekében.

(3) A CSIRT-ek együttműködési 
kapcsolatokat alakítanak ki az érintett 
szervezetekkel, ipari szereplőkkel és a 
magánszektor egyéb érintett szereplőivel az 
irányelv célkitűzéseinek jobb elérése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 336
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságaik vagy a CSIRT-ek 
értesítést kapjanak az ezen irányelv 
alapján bejelentett eseményekről, jelentős 
kiberfenyegetésekről és majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről. 
Ha egy tagállam úgy dönt, hogy CSIRT-
jei nem kapják meg az említett 
bejelentéseket, a CSIRT-eknek a 
feladataik ellátásához szükséges 
mértékben hozzáférést kell biztosítani az 
alapvető vagy fontos szervezetek által a 
20. cikknek megfelelően bejelentett 
eseményekre vonatkozó adatokhoz.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságaik és a CSIRT-ek a 20. 
cikk (3a) bekezdésében említett egyedüli 
kapcsolattartó ponton keresztül értesítést 
kapjanak az ezen irányelv 20. és 27. cikke 
alapján bejelentett jelentős eseményekről, 
jelentős kiberfenyegetésekről és jelentős 
majdnem bekövetkezett (near miss) 
eseményekről.

Or. en

Módosítás 337
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden tagállam biztosítja, hogy 
illetékes hatóságai vagy CSIRT-jei 
tájékoztassák az egyedüli kapcsolattartó 
pontját az ezen irányelv alapján bejelentett 
eseményekről, jelentős 
kiberfenyegetésekről és majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről.

(3) Minden tagállam biztosítja, hogy 
illetékes hatóságai vagy CSIRT-jei a 20. 
cikknek megfelelően tájékoztassák az 
egyedüli kapcsolattartó pontját és a többi 
érintett hatóságot a bejelentett jelentős 
eseményekről, jelentős 
kiberfenyegetésekről és jelentős majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről.

Or. en
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Módosítás 338
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben az irányelvben 
meghatározott feladatok és kötelezettségek 
eredményes végrehajtásához szükséges 
mértékben a tagállamok biztosítják a 
megfelelő együttműködést az illetékes 
hatóságok, az egyedüli kapcsolattartó 
pontok és a bűnüldöző hatóságok, az 
adatvédelmi hatóságok és a kritikus 
infrastruktúráért az (EU) XXXX/XXXX 
irányelv (A kritikus szervezetek 
rezilienciájáról szóló irányelv) szerint 
felelős hatóságok, és az XXXX/XXXX/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek39 
(a DORA rendelet) megfelelően kijelölt 
nemzeti pénzügyi hatóságok között az 
adott tagállamon belül.

(4) Az ebben az irányelvben 
meghatározott feladatok és kötelezettségek, 
köztük a felügyelet és a végrehajtás 
eredményes teljesítéséhez szükséges 
mértékben a tagállamok biztosítják a 
megfelelő együttműködést az illetékes 
hatóságok, az egyedüli kapcsolattartó 
pontok, a CSIRT-ek és a bűnüldöző 
hatóságok, a nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózatokért és az (EU) 
2018/1972 irányelv szerinti, nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokért felelős nemzeti 
szabályozó hatóságok vagy más illetékes 
hatóságok, az adatvédelmi hatóságok és a 
kritikus infrastruktúráért az (EU) 
XXXX/XXXX irányelv (A kritikus 
szervezetek rezilienciájáról szóló irányelv) 
szerint felelős hatóságok, és az 
XXXX/XXXX/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek39 (a DORA rendelet) 
megfelelően kijelölt nemzeti pénzügyi 
hatóságok között az adott tagállamon belül.

_________________ _________________
39 [illessze be a teljes címet és a HL-
kiadvány hivatkozását, amikor ismertté 
válik].

39 [illessze be a teljes címet és a HL-
kiadvány hivatkozását, amikor ismertté 
válik].

Or. en

Módosítás 339
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4a) Amennyiben az az ezen 
irányelvben meghatározott feladatok és 
kötelezettségek hatékony végrehajtásához 
szükséges, a tagállamok biztosítják a 
megfelelő együttműködést más érdekelt 
felekkel, például a 9. cikk (1) 
bekezdésében említettektől eltérő CSIRT-
ekkel, a CERT-ekkel és a SOC-okkal.

Or. en

Módosítás 340
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy 
illetékes hatóságaik rendszeresen 
tájékoztatást nyújtsanak a(z) (EU) 
XXXX/XXXX irányelv (a kritikus 
szervezetek rezilienciájáról szóló irányelv) 
alapján kijelölt illetékes hatóságok 
számára a kritikusként azonosított 
alapvető szervezeteket vagy az (EU) 
XXXX/XXXX irányelv [A kritikus 
szervezetek rezilienciájáról szóló irányelv] 
szerint azokkal egyenértékű szervezeteket 
érintő kiberbiztonsági kockázatokról, a 
kiberfenyegetésekről és eseményekről, 
valamint az illetékes hatóságok által e 
kockázatokra és események elhárítására 
hozott intézkedésekről.

törölve

Or. en

Módosítás 341
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködési csoport a tagállamok, a 
Bizottság és az ENISA képviselőiből áll. 
Az Európai Külügyi Szolgálat 
megfigyelőként részt vesz az 
együttműködési csoport tevékenységeiben. 
Az európai felügyeleti hatóságok (ESA-k) 
az (EU) XXXX/XXXX rendelet (a DORA-
rendelet) 17. cikke (5) bekezdésének c) 
pontjával összhangban részt vehetnek az 
együttműködési csoport tevékenységeiben.

Az együttműködési csoport a tagállamok 
egyedüli kapcsolattartó pont által 
kinevezett képviselőiből, valamint a 
Bizottság és az ENISA képviselőiből áll. 
Az Európai Külügyi Szolgálat 
megfigyelőként részt vesz az 
együttműködési csoport tevékenységeiben. 
Az európai felügyeleti hatóságok (ESA-k) 
az (EU) XXXX/XXXX rendelet (a DORA-
rendelet) 17. cikke (5) bekezdésének c) 
pontjával összhangban részt vehetnek az 
együttműködési csoport tevékenységeiben. 
Adott esetben az együttműködési csoport 
meghívhatja az érdekelt felek képviselőit, 
különösen az ipari szereplők képviselőit, 
hogy vegyenek részt munkájában.

Or. en

Módosítás 342
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködési csoport a tagállamok, a 
Bizottság és az ENISA képviselőiből áll. 
Az Európai Külügyi Szolgálat 
megfigyelőként részt vesz az 
együttműködési csoport tevékenységeiben. 
Az európai felügyeleti hatóságok (ESA-k) 
az (EU) XXXX/XXXX rendelet (a DORA-
rendelet) 17. cikke (5) bekezdésének c) 
pontjával összhangban részt vehetnek az 
együttműködési csoport tevékenységeiben.

Az együttműködési csoport a tagállamok, a 
Bizottság, az ENISA és az Európai 
Adatvédelmi Testület képviselőiből áll. Az 
Európai Külügyi Szolgálat megfigyelőként 
részt vesz az együttműködési csoport 
tevékenységeiben. Az európai felügyeleti 
hatóságok (ESA-k) az (EU) XXXX/XXXX 
rendelet (a DORA-rendelet) 17. cikke (5) 
bekezdésének c) pontjával összhangban 
részt vehetnek az együttműködési csoport 
tevékenységeiben.

Or. en

Indokolás

Mivel a biztonsági incidensek közül sok következményekkel jár a személyes adatokra nézve, 
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alapvető fontosságú, hogy az Európai Adatvédelmi Testület állandó tag legyen.

Módosítás 343
Eva Maydell, Franc Bogovič, Markus Pieper, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben az együttműködési csoport 
meghívhatja az érdekelt felek képviselőit, 
hogy vegyenek részt munkájában.

Adott esetben az együttműködési csoport 
meghívhatja az e rendelet hatálya alá 
tartozó érdekelt ipari felek képviselőit, 
hogy vegyenek részt munkájában.

Or. en

Módosítás 344
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben az együttműködési csoport 
meghívhatja az érdekelt felek képviselőit, 
hogy vegyenek részt munkájában.

Az együttműködési csoportnak meg kell 
hívnia az érintett ipari érdekelt felek, 
köztük a kkv-k képviselőit, hogy vegyenek 
részt a csoport munkájában.

Or. fr

Módosítás 345
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ezen irányelv végrehajtásával 
kapcsolatos bevált gyakorlatok és 

b) az ezen irányelv végrehajtásával 
kapcsolatos bevált gyakorlatok és 
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információk cseréje, ideértve a 
kiberfenyegetéseket, az eseményeket, a 
biztonsági réseket, a majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményeket, a 
figyelemfelkeltő kezdeményezéseket, 
képzéseket, gyakorlatokat és készségeket, a 
kapacitásépítést, valamint a szabványokat 
és a műszaki előírásokat;

információk cseréje, ideértve az alapvető 
és a fontos szervezetek azonosítását, a 
kiberfenyegetéseket, az eseményeket, a 
biztonsági réseket, a majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményeket, a 
figyelemfelkeltő kezdeményezéseket, 
képzéseket, gyakorlatokat és készségeket, a 
kapacitásépítést, valamint a szabványokat 
és a műszaki előírásokat;

Or. en

Módosítás 346
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tanácsadás és együttműködés a 
Bizottsággal az ezen irányelv alapján 
elfogadott bizottsági végrehajtási vagy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
tervezetével kapcsolatban;

d) tanácsadás és együttműködés a 
Bizottsággal az ezen irányelv alapján 
elfogadott bizottsági végrehajtási jogi 
aktusok tervezetével kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 347
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) tanácsadás az ágazatspecifikus 
kiberbiztonsági követelmények általános 
következetességével kapcsolatban;

Or. en
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Indokolás

Az együttműködési csoportnak eszmecserét kell folytatnia az ENISA-val annak érdekében, 
hogy egy adott ágazatban megmaradjon a koherencia a különböző követelmények között.

Módosítás 348
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 16. cikk (7) bekezdésében 
említett szakértői értékelésről szóló 
jelentések megvitatása;

törölve

Or. en

Módosítás 349
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) adott esetben a 19. cikk (1) 
bekezdése szerinti koordinált biztonsági 
kockázatértékelés elvégzése;

Or. en

Módosítás 350
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a 35. cikkben említett felülvizsgálat 
céljából a stratégiai és operatív szinten 
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szerzett tapasztalatokról szóló jelentések 
benyújtása a Bizottságnak;

Or. en

Módosítás 351
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) éves értékelés készítése az ENISA-
val együttműködésben arról, hogy mely 
nemzetállamok bújtatnak zsarolóvírus-
bűnözőket.

Or. en

Indokolás

A zsarolóvírus-bűnözők problémáját nem szabad elhanyagolni, az ilyen tevékenységnek 
következményekkel kell járnia. Az értékelés alapján konkrét szakpolitikát kell kialakítani e 
célból.

Módosítás 352
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a technológiatranszfer és a 
releváns intézkedések, szakpolitikák és 
keretek CSIRT-ek közötti cseréjének 
megkönnyítése;

Or. en
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Indokolás

A CSIRT-ek hálózata nemcsak a kiberbiztonsági politikákkal, gyakorlatokkal és 
ellenőrzésekkel kapcsolatos információcsere megfelelő platformja lehet, hanem a technológia 
és a műszaki szakértelem fejlettebb és kevésbé kiforrott CSIRT-ek közötti átadásának is.

Módosítás 353
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez 
Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – g pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. hozzájárulás a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzeti 
kiberbiztonsági eseményekhez és 
válságelhárítási tervhez;

v. hozzájárulás a 7. cikk (4) 
bekezdésében említett nemzeti 
kiberbiztonsági eseményekhez és 
válságelhárítási tervhez;

Or. en

Indokolás

Összhang az irányelv módosított szövegével.

Módosítás 354
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a 16. cikk (7) bekezdésében 
említett szakértői értékelési jelentések 
megvitatása;

törölve

Or. en

Módosítás 355
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A CSIRT-hálózat a 35. cikkben 
említett felülvizsgálat céljából és …-ig [24 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően], majd ezt követően évente 
értékeli az operatív együttműködés terén 
elért előrehaladást, és jelentést készít. A 
jelentés következtetéseket von le 
különösen a 16. cikkben említett, a 
nemzeti CSIRT-ekkel kapcsolatban 
végzett szakértői értékelések 
eredményeiről, beleértve az e cikk alapján 
követett következtetéseket és ajánlásokat. 
Ezt a jelentést az együttműködési 
csoportnak is be kell nyújtani.

(4) A CSIRT-hálózat a 35. cikkben 
említett felülvizsgálat céljából és …-ig [24 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően], majd ezt követően évente 
értékeli az operatív együttműködés terén 
elért előrehaladást, és jelentést készít. Ezt a 
jelentést az együttműködési csoportnak is 
be kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 356
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nagyszabású kiberbiztonsági 
események és válságok operatív szintű 
összehangolt kezelésének támogatása, 
valamint a tagállamok és az uniós 
intézmények, szervek és ügynökségek 
közötti rendszeres információmegosztás 
biztosítása érdekében ezennel létrejön az 
Európai Kiberválságügyi Kapcsolattartó 
Szervezetek Hálózata (EU-CyCLONe).

(1) A nagyszabású kiberbiztonsági 
események és válságok operatív szintű 
összehangolt kezelésének támogatása, 
valamint a tagállamok és az uniós 
intézmények, szervek és ügynökségek 
közötti, az ilyen eseményekkel és 
válságokkal kapcsolatos rendszeres 
információmegosztás biztosítása érdekében 
ezennel létrejön az Európai 
Kiberválságügyi Kapcsolattartó 
Szervezetek Hálózata (EU-CyCLONe).

Or. en

Indokolás

A 14. cikk szövegéből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a CyCLONe csak a nagyszabású 
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kiberbiztonsági események és válságok eseteire vonatkozik (amint az az útmutatóból 
következik), és hogy a CyCLONe keretében folytatott információcsere csak az ilyen 
eseményeket és válságokat veszi figyelembe. Alapvető fontosságú, hogy a CyCLONe 
illeszkedjen a meglévő intézményi keretbe, és ne legyen átfedés különösen a hálózat- és 
információbiztonsági koordinációs csoporttal és a CSIRT-hálózattal.

Módosítás 357
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EU-CyCLONe a tagállamok 
válságkezeléssel foglalkozó hatóságainak a 
7. cikkel összhangban kijelölt 
képviselőiből, a Bizottságból és az ENISA-
ból áll. Az ENISA biztosítja a hálózat 
titkárságát és támogatja a biztonságos 
információmegosztást.

(2) Az EU-CyCLONe a tagállamok 
válságkezeléssel foglalkozó hatóságainak a 
7. cikkel összhangban kijelölt 
képviselőiből és az ENISA-ból áll. A 
Bizottság megfigyelőként vesz részt az EU-
CyCLONe-ban. Az ENISA biztosítja a 
hálózat titkárságát és támogatja a 
biztonságos információmegosztást.

Or. en

Módosítás 358
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EU-CyCLONe a következő 
feladatokat látja el:

(3) Az EU-CyCLONe – a CSIRT-
hálózattal való átfedések elkerülése 
mellett – a következő feladatokat látja el:

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a CyCLONe illeszkedjen a meglévő intézményi keretbe, és ne 
legyen átfedés különösen a hálózat- és információbiztonsági koordinációs csoporttal és a 
CSIRT-hálózattal.
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Módosítás 359
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a releváns kiberbiztonsági 
események közös helyzetismeretének 
fejlesztése;

törölve

Or. en

Indokolás

A CSIRT-hálózat feladata a biztonsági eseményekre, a majdnem bekövetkezett eseményekre, a 
kiberfenyegetésekre, a kockázatokra, a biztonsági résekre és a tendenciákra vonatkozó 
információk cseréje (beleértve a technikai részleteket), a stratégiai együttműködés és 
információcsere megkönnyítése pedig a koordinációs csoport feladata.

Módosítás 360
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nemzeti kiberbiztonsági 
események és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett válságelhárítási tervek 
megvitatása.

törölve

Or. en

Módosítás 361
Evžen Tošenovský

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

d) a nemzeti kiberbiztonsági 
események és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett válságelhárítási tervek 
megvitatása.

törölve

Or. en

Módosítás 362
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EU-CyCLONe rendszeresen 
jelentést tesz az együttműködési 
csoportnak a kiberfenyegetésekkel, 
eseményekkel és trendekkel kapcsolatban, 
különös tekintettel az alapvető és fontos 
szervezetekre gyakorolt hatásukra.

(5) Az EU-CyCLONe rendszeresen 
jelentést tesz az együttműködési 
csoportnak a nagyszabású biztonsági 
eseményekről és válsághelyzetekről, 
különös tekintettel az alapvető és fontos 
szervezetekre gyakorolt hatásukra.

Or. en

Indokolás

A jelentéstétel hatóköre túl széles, és átfedésben van a CSIRT-hálózat és az együttműködési 
csoport feladataival. Ráadásul ez átfedésben van az ENISA feladataival is. A CyCLONe-nek a 
nagyszabású biztonsági eseményekre és válsághelyzetekre kell összpontosítania.


