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Módosítás 363
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ENISA a Bizottsággal 
együttműködve kétéves jelentést ad ki az 
Unió kiberbiztonságának helyzetéről. A 
jelentés különösen a következők 
értékelését tartalmazza:

(1) Az ENISA a Bizottsággal 
együttműködve kétéves jelentést ad ki az 
Unió kiberbiztonságának helyzetéről. A 
jelentést géppel olvasható formában 
készítik el, és különösen a következők 
értékelését tartalmazza:

Or. en

Indokolás

A digitális hozzáférhetőség biztosítása.

Módosítás 364
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 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kiberbiztonsággal kapcsolatos 
tudatosság általános szintje a polgárok és 
fogyasztók körében, a fogyasztókkal 
kapcsolatba kerülő csatlakoztatott 
eszközök biztonsága, valamint a digitális 
közszolgáltatások és az érintett digitális 
infrastruktúrák biztonsága, amelyen 
keresztül e szolgáltatásokat a polgárok 
számára biztosítják;

Or. en

Indokolás

Az uniós kiberbiztonsági helyzetről szóló ENISA-jelentés megfelelő platformként szolgálhat 
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annak értékelésére, hogy milyen mértékű a fogyasztók és a polgárok kiberbiztonsággal 
kapcsolatos tudatossága, és milyen szintű a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő csatlakoztatott 
eszközök, valamint a digitális közszolgáltatások és az érintett digitális infrastruktúrák 
biztonsága.

Módosítás 365
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságok 
rendelkezésére álló technikai, pénzügyi és 
humánerőforrások, kiberbiztonsági 
politikák, valamint a felügyeleti és 
végrehajtási intézkedések végrehajtása a 
16. cikkben említett szakértői értékelések 
eredményeire figyelemmel;

b) az illetékes hatóságok 
rendelkezésére álló technikai, pénzügyi és 
humánerőforrások, kiberbiztonsági 
politikák;

Or. en

Módosítás 366
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kiberbiztonsági index, amely a 
kiberbiztonsági képességek 
kiforrottságának összesített értékelését 
biztosítja.

c) kiberbiztonsági index, amely az 
uniós kiberbiztonsági képességek 
kiforrottságának összesített értékelését 
biztosítja.

Or. en

Indokolás

Az indexnek az Unió egészére kell vonatkoznia, nem pedig külön-külön az egyes 
tagállamokra.
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Módosítás 367
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kiberbiztonsággal kapcsolatos 
tudatosság és használat általános 
szintjének áttekintése a fogyasztók 
körében, valamint az Unióban forgalomba 
hozott, fogyasztóorientált csatlakoztatott 
eszközök biztonságának általános 
szintjére vonatkozó áttekintés.

Or. en

Indokolás

Valamennyi kockázatot és biztonsági rést feltétlenül le kell fedni.

Módosítás 368
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 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a tagállamok 5. cikkben említett 
nemzeti kiberbiztonsági stratégiáinak 
összehangolása, beleértve a stratégiák 
értékelésére szolgáló kulcsfontosságú 
teljesítménymutatók konvergenciájának 
mértékét.

Or. en

Indokolás

Az uniós kiberbiztonsági helyzetről szóló ENISA-jelentésnek fel kell mérnie a tagállamok 
nemzeti kiberbiztonsági stratégiái közötti konvergencia mértékét is annak értékelése 
érdekében, hogy összességében mekkora az összhang a nemzeti szinten azonosított stratégiai 
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célkitűzések és az ezek alapján a tagállamok által elfogadott szakpolitikák között.

Módosítás 369
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 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell 
konkrét szakpolitikai ajánlásokat a 
kiberbiztonság szintjének növelésére az 
Unió egész területén, valamint az 
Ügynökség adott időszakra vonatkozó 
megállapításainak összefoglalását az 
ENISA által az (EU) 2019/881 rendelet 7. 
cikkének (6) bekezdésével összhangban 
kiadott uniós kiberbiztonsági technikai 
helyzetjelentésekből.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell a 
nemzeti szinten azonosított akadályokat, 
konkrét szakpolitikai ajánlásokat a 
kiberbiztonság szintjének növelésére az 
Unió egész területén, valamint az 
Ügynökség adott időszakra vonatkozó 
megállapításainak összefoglalását az 
ENISA által az (EU) 2019/881 rendelet 7. 
cikkének (6) bekezdésével összhangban 
kiadott uniós kiberbiztonsági technikai 
helyzetjelentésekből.

Or. en

Indokolás

Az uniós kiberbiztonsági helyzetről szóló ENISA-jelentés lehetővé teheti a nemzeti szinten 
fennálló akadályok azonosítását, ily módon pedig a nemzeti szinten feltárt hiányosságok jobb 
megértését és az eredményképpen megfogalmazott, célzott területekre irányuló szakpolitikai 
ajánlások összpontosítását.

Módosítás 370
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 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ENISA – a Bizottsággal 
együttműködésben és az együttműködési 
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csoport és a CSIRT-hálózat útmutatásával 
– elkészíti a módszertani leírásokat, 
amelyek magukban foglalják az (1) 
bekezdés e) pontjában említett 
kiberbiztonsági index pontozásának és 
hitelesítésének alapjául szolgáló 
változókat.

Or. en

Indokolás

A kiberbiztonsági képességek kiforrottságát értékelő kiberbiztonsági index felépítésének 
alátámasztásához egy módszertani leírásra van szükség.

Módosítás 371
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 372
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
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az ENISA-val folytatott 
konzultációt követően, legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 18 
hónapon belül meghatározza a tagállamok 
kiberbiztonsági politikája hatékonyságának 
értékelésére szolgáló szakértői értékelési 
rendszer módszertanát és tartalmát. Az 

(1) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az ENISA-val folytatott 
konzultációt követően, legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 18 
hónapon belül meghatározza a tagállamok 
kiberbiztonsági politikája hatékonyságának 
értékelésére szolgáló szakértői értékelési 
rendszer módszertanát és tartalmát. Az 
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értékelt tagállamtól eltérő tagállamokból 
érkező kiberbiztonsági technikai szakértők 
által végzett értékelések legalább a 
következőkre terjednek ki:

ENISA sablonokat dolgoz ki az értékelt 
szempontok önértékeléséhez, amelyeket az 
értékelt tagállamok kitöltenek, és a 
szakértői értékelés megkezdődése előtt 
átadnak a kijelölt szakértőknek. Az 
ENISA-tól és legalább két, az értékelt 
tagállamtól eltérő tagállamból érkező 
kiberbiztonsági technikai szakértők által 
végzett értékelések legalább a 
következőkre terjednek ki:

Or. en

Indokolás

A szakértői értékelési folyamat megkezdődését megelőző önértékelési folyamat nagyobb 
cselekvési teret biztosít az értékelt tagállam számára, és lehetővé teszi az értékelt tagállam, 
valamint a tagállamok és az ENISA szakértői értékelést elvégző kijelölt szakértői számára, 
hogy összehasonlítsák a megállapításokat, és javítsák a tagállamok értékelési folyamatait.

Módosítás 373
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az ENISA-val folytatott 
konzultációt követően, legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 18 
hónapon belül meghatározza a tagállamok 
kiberbiztonsági politikája hatékonyságának 
értékelésére szolgáló szakértői értékelési 
rendszer módszertanát és tartalmát. Az 
értékelt tagállamtól eltérő tagállamokból 
érkező kiberbiztonsági technikai szakértők 
által végzett értékelések legalább a 
következőkre terjednek ki:

(1) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az ENISA-val folytatott 
konzultációt követően, legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 18 
hónapon belül meghatározza a tagállamok 
kiberbiztonsági politikája hatékonyságának 
értékelésére szolgáló szakértői értékelési 
rendszer módszertanát és tartalmát. Az 
értékeléseket az értékelt tagállamtól eltérő 
tagállamokból érkező kiberbiztonsági 
technikai szakértők végzik el az ENISA-val 
egyeztetve, és legalább a következőkre 
terjednek ki:

Or. en

Módosítás 374
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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
16 cikk – 1 bekezdés – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a CSIRT-ek műveleti képességei és 
hatékonysága;

iii. a CSIRT-ek műszaki képességei és 
hatékonysága feladataik végrehajtása 
során;

Or. en

Módosítás 375
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
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A módszertannak objektív, 
megkülönböztetéstől mentes, igazságos és 
átlátható kritériumokat kell tartalmaznia, 
amelyek alapján a tagállamok kijelölik a 
szakértői értékelések elvégzésére jogosult 
szakértőket. Az ENISA és a Bizottság 
szakértőket jelöl ki, hogy megfigyelőként 
vegyenek részt a szakértői értékelésekben. 
A Bizottság az ENISA támogatásával az 
(1) bekezdésben említett módszertanon 
belül objektív, megkülönböztetéstől 
mentes, igazságos és átlátható rendszert 
hoz létre a szakértők kiválasztására és 
véletlenszerű kijelölésére az egyes 
szakértői értékelésekhez.

(2) A módszertannak objektív, 
megkülönböztetéstől mentes, igazságos és 
átlátható kritériumokat kell tartalmaznia, 
amelyek alapján a tagállamok kijelölik a 
szakértői értékelések elvégzésére jogosult 
szakértőket. A Bizottság az ENISA 
támogatásával megfelelő magatartási 
kódexeket dolgoz ki, amelyek a szakértői 
értékelésekben részt vevő kijelölt 
szakértők munkamódszereinek alapját 
képezik, hogy védje a szakértői értékelési 
folyamat révén szerzett információk 
titkosságát, és megakadályozza ezen 
információk harmadik felekkel való 
közlését. Az ENISA és a Bizottság 
szakértőket jelöl ki, hogy megfigyelőként 
vegyenek részt a szakértői értékelésekben. 
A Bizottság az ENISA támogatásával az 
(1) bekezdésben említett módszertanon 
belül objektív, megkülönböztetéstől 
mentes, igazságos és átlátható rendszert 
hoz létre a szakértők kiválasztására és 
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véletlenszerű kijelölésére az egyes 
szakértői értékelésekhez.

Or. en

Indokolás

A szakértői értékelési folyamat révén szerzett információk titkosságának megelőző jellegű 
védelme érdekében megfelelő magatartási kódexekre van szükség.

Módosítás 376
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
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szakértői értékeléseknek részét 
képezik tényleges vagy virtuális helyszíni 
látogatások és helyszínen kívüli találkozók. 
A jó együttműködés elvének 
figyelembevételével az értékelés alatt álló 
tagállamok a kijelölt szakértőknek 
megadják az értékelés alá vont szempontok 
értékeléséhez szükséges, kért 
információkat. A szakértői értékelési 
eljárás során kapott információkat 
kizárólag erre a célra szabad felhasználni. 
A szakértői értékelésben részt vevő 
szakértők semmilyen, az értékelés során 
kapott érzékeny vagy bizalmas 
információt nem közölhetnek harmadik 
személyekkel.

(4) A szakértői értékeléseknek részét 
képezik tényleges vagy virtuális helyszíni 
látogatások és helyszínen kívüli találkozók. 
A jó együttműködés elvének 
figyelembevételével a szakértői értékelés 
elvégzésével megbízott kijelölt szakértők 
közlik az értékelés alá vont, (1) 
bekezdésben említett szempontokat, 
beleértve az adott tagállamra vagy 
ágazatokra jellemző, (3) bekezdésben 
említett célzott kérdéseket is, és ennek 
megfelelő önértékelési jelentést kérnek az 
értékelt tagállamoktól. Az értékelés alatt 
álló tagállamok a kijelölt szakértőknek 
megadják az értékelés alá vont szempontok 
értékeléséhez szükséges, kért 
információkat. A szakértői értékelési 
eljárás során kapott információkat 
kizárólag erre a célra szabad felhasználni.

Or. en

Indokolás

Az értékelt tagállamnak a jó együttműködés elvével összhangban kapnia kell egy olyan 
közleményt, amely meghatározza a kijelölt szakértők által értékelendő tételeket.
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Módosítás 377
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egy adott tagállamban végzett 
szakértői értékelés lezárását követő két 
éven belül ugyanabban a tagállamban 
ugyanazokat a szempontokat nem lehet 
további szakértői értékelésnek alávetni, 
kivéve, ha a Bizottság másképp határoz az 
ENISA-val és az együttműködési 
csoporttal folytatott konzultációt követően.

(5) Egy adott tagállamban végzett 
szakértői értékelés lezárását követő két 
éven belül ugyanabban a tagállamban 
ugyanazokat a szempontokat nem lehet 
további szakértői értékelésnek alávetni, 
kivéve, ha az együttműködési csoport 
másképp határoz a Bizottsággal és az 
ENISA-val folytatott konzultációt 
követően.

Or. en

Módosítás 378
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
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kijelölt szakértőket érintő 
összeférhetetlenség kockázatát 
indokolatlan késedelem nélkül feltárják a 
többi tagállam, a Bizottság és az ENISA 
számára.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kijelölt szakértőket érintő 
összeférhetetlenség kockázatát az (1) és (2) 
bekezdésben említett szakértők kijelölése 
előtt feltárják a többi tagállam, a Bizottság 
és az ENISA számára.

Or. en

Indokolás

Az esetleges összeférhetetlenségeket a szakértői értékelési folyamatban részt vevő szakértők 
kijelölése előtt meg kell oldani.
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Módosítás 379
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
16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szakértői értékelésekben részt 
vevő szakértők jelentést készítenek az 
értékelések eredményeiről és 
következtetéseiről. A jelentéseket a 
Bizottságnak, az együttműködési 
csoportnak, a CSIRT-hálózatnak és az 
ENISA-nak kell benyújtani. A jelentéseket 
az együttműködési csoportban és a CSIRT-
hálózaton belül vitatják meg. A jelentések 
közzétehetők az együttműködési csoport 
erre a célra létrehozott weboldalán.

(7) A szakértői értékelésekben részt 
vevő szakértők jelentést készítenek az 
értékelések eredményeiről és 
következtetéseiről. A jelentések olyan 
ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek 
javításokat tesznek lehetővé a szakértői 
értékelési folyamat által felölelt 
szempontok tekintetében, így például 
ajánlásokat tartalmaznak a technológiák, 
eszközök, intézkedések és folyamatok 
szakértői értékelést végző tagállam által az 
értékelt tagállamnak történő átadására 
vonatkozóan. A jelentéseket a 
Bizottságnak, az együttműködési 
csoportnak, a CSIRT-hálózatnak és az 
ENISA-nak kell benyújtani. A jelentéseket 
az együttműködési csoportban és a CSIRT-
hálózaton belül vitatják meg. A jelentések 
közzétehetők az együttműködési csoport 
erre a célra létrehozott weboldalán.

Or. en

Indokolás

A szakértői értékelési jelentéseknek konkrét ajánlásokat kell magukban foglalniuk a 
technológiák és a kapcsolódó szakpolitikák és gyakorlatok szakértői értékelést elvégző kijelölt 
szakértők általi átadására vonatkozóan, lehetővé téve az értékelt tagállam számára, hogy 
hozzáférjen az érettebb illetékes hatóságok vagy CSIRT-ek által alkalmazott újításokhoz és 
megoldásokhoz.

Módosítás 380
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szakértői értékelésekben részt 
vevő szakértők jelentést készítenek az 
értékelések eredményeiről és 
következtetéseiről. A jelentéseket a 
Bizottságnak, az együttműködési 
csoportnak, a CSIRT-hálózatnak és az 
ENISA-nak kell benyújtani. A jelentéseket 
az együttműködési csoportban és a CSIRT-
hálózaton belül vitatják meg. A jelentések 
közzétehetők az együttműködési csoport 
erre a célra létrehozott weboldalán.

(7) A szakértői értékelésekben részt 
vevő szakértők jelentést készítenek az 
értékelések eredményeiről és 
következtetéseiről. A jelentéseket a 
Bizottságnak, az együttműködési 
csoportnak, a CSIRT-hálózatnak és az 
ENISA-nak kell benyújtani. A jelentéseket 
az együttműködési csoportban és a CSIRT-
hálózaton belül vitatják meg.

Or. en

Módosítás 381
Eva Maydell, Massimiliano Salini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság a tagállamokban 
történő végrehajtás figyelembevételével 
felül fogja vizsgálni a szakértői értékelési 
rendszert. Ha nincs összhang a nemzeti 
szintű végrehajtás terén, a fennálló 
különbségek kezelését célzó beavatkozási 
tervekre van szükség.

Or. en

Módosítás 382
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek vezető 
testületei jóváhagyják az e szervezetek által 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek vezető 
testületei jóváhagyják az e szervezetek által 
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a 18. cikknek való megfelelés érdekében 
tett kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket, felügyeljék annak 
végrehajtását és elszámoltathatók legyenek 
a szervezetek által az e cikk szerinti 
kötelezettségek be nem tartásáért.

a 18. cikknek való megfelelés érdekében 
tett kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedéseket, felügyeljék annak 
végrehajtását és elszámoltathatók legyenek 
a szervezetek által az e cikk szerinti 
kötelezettségek be nem tartásáért. Ezen 
intézkedések többek között magukban 
foglalják a korszerű termékek, 
szolgáltatások és folyamatok alkalmazását 
a szervezet hálózatának és információs 
rendszereinek rezilienciája érdekében.

Or. en

Módosítás 383
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 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
irányító testület tagjai rendszeresen 
speciális képzéseken vegyenek részt a 
kiberbiztonsági kockázatok és irányítási 
gyakorlatok, valamint azoknak a szervezet 
működésére gyakorolt hatása felderítéséhez 
és értékeléséhez elegendő ismeretek és 
készségek elsajátítása érdekében.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek irányító 
testületének tagjai rendszeresen speciális 
képzéseken vegyenek részt a 
kiberbiztonsági kockázatok és irányítási 
gyakorlatok, valamint azoknak a szervezet 
működésére gyakorolt hatása felderítéséhez 
és értékeléséhez elegendő ismeretek és 
készségek elsajátítása érdekében, és 
ösztönzik az alapvető és fontos 
szervezeteket, hogy valamennyi 
munkavállalójuk számára biztosítsanak 
hasonló képzéseket.

Or. en

Indokolás

Az átfogóbb kiberbiztonsági kultúra kiépítése érdekében nemcsak az irányító testület tagjai, 
hanem a szervezeten belül valamennyi érintett munkavállaló számára kiberbiztonsági képzést 
kell biztosítani.
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Módosítás 384
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
irányító testület tagjai rendszeresen 
speciális képzéseken vegyenek részt a 
kiberbiztonsági kockázatok és irányítási 
gyakorlatok, valamint azoknak a szervezet 
működésére gyakorolt hatása 
felderítéséhez és értékeléséhez elegendő 
ismeretek és készségek elsajátítása 
érdekében.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek irányító 
testületének tagjai – amennyiben 
lehetséges – rendszeresen speciális 
képzéseken vegyenek részt a 
kiberbiztonsági kockázatok és irányítási 
gyakorlatok, valamint azoknak a szervezet 
által nyújtott szolgáltatásokra gyakorolt 
hatása felderítéséhez és értékeléséhez 
elegendő ismeretek és készségek 
elsajátítása érdekében.

Or. en

Módosítás 385
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek megfelelő és 
arányos technikai és szervezési 
intézkedéseket hozzanak annak a hálózati 
és információs rendszer biztonságára 
keltett kockázatok kezelésére, amelyeket e 
szervezetek a szolgáltatásaik nyújtása 
során használnak. Figyelembe véve a 
technika állását, ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
hálózati és információs rendszerek keltett 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintjét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek – beleértve 
azokat az IKT-szolgáltatókat, amelyek az 
alapvető vagy fontos szervezetek által 
végzett kritikus funkciókhoz nyújtanak 
termékeket vagy szolgáltatásokat – 
megfelelő és arányos technikai és 
szervezési intézkedéseket hozzanak annak 
a hálózati és információs rendszer 
biztonságára keltett kockázatok kezelésére, 
amelyeket e szervezetek a szolgáltatásaik 
nyújtása során használnak. Figyelembe 
véve a technika állását, ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
hálózati és információs rendszerek keltett 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintjét. 
A cikkben előirányzott kötelezettségekhez 
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tartozó alapvető vagy fontos funkciók 
szolgáltatóinak meg nem felelése az IKT-
szolgáltatók kizárólagos felelősségét vonja 
maga után, kivéve, ha a szponzorok ezt a 
meg nem felelést ismerték és 
elhanyagolták.

Or. fr

Módosítás 386
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek megfelelő és 
arányos technikai és szervezési 
intézkedéseket hozzanak annak a hálózati 
és információs rendszer biztonságára 
keltett kockázatok kezelésére, amelyeket e 
szervezetek a szolgáltatásaik nyújtása 
során használnak. Figyelembe véve a 
technika állását, ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
hálózati és információs rendszerek keltett 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintjét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek megfelelő és 
arányos technikai és szervezési 
intézkedéseket hozzanak azoknak a 
hálózati és információs rendszer 
biztonságát érintő kockázatoknak a 
kezelésére, amelyeket e szervezetek a 
szolgáltatásaik nyújtása során használnak, 
valamint a szolgáltatásaik igénybe vevőire 
és más szolgáltatásokra gyakorolt hatások 
megelőzése és minimalizálása érdekében. 
Figyelembe véve a technika állását, 
ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk 
kell a hálózati és információs rendszerek 
keltett kockázatnak megfelelő biztonsági 
szintjét, és különbséget kell tenniük az I. 
és II. mellékletben említett alapvető és 
fontos szervezetek és a magasabb vagy 
alacsonyabb kritikussági szinttel 
rendelkező ágazatok és alágazatok között.

Or. en

Módosítás 387
Eva Maydell, Massimiliano Salini

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek megfelelő és 
arányos technikai és szervezési 
intézkedéseket hozzanak annak a hálózati 
és információs rendszer biztonságára 
keltett kockázatok kezelésére, amelyeket e 
szervezetek a szolgáltatásaik nyújtása 
során használnak. Figyelembe véve a 
technika állását, ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
hálózati és információs rendszerek keltett 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintjét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek megfelelő és 
arányos technikai és szervezési 
intézkedéseket hozzanak annak a hálózati 
és információs rendszer biztonságára 
keltett kockázatok kezelésére, amelyeket e 
szervezetek a szolgáltatásaik nyújtása 
során használnak. A javító intézkedéseknek 
az időt és az erőfeszítést tekintve a 
kockázatelemzésnek megfelelően 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük. 
Figyelembe véve a technika állását és a 
nemzetközi szabványokat (így például az 
ISO31000 és az ISA/IEC 27005 
szabványt), ezeknek az intézkedéseknek 
biztosítaniuk kell a hálózati és információs 
rendszereket érintő kockázatnak megfelelő 
biztonsági szintet.

Or. en

Módosítás 388
François-Xavier Bellamy

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek megfelelő és 
arányos technikai és szervezési 
intézkedéseket hozzanak annak a hálózati 
és információs rendszer biztonságára 
keltett kockázatok kezelésére, amelyeket e 
szervezetek a szolgáltatásaik nyújtása 
során használnak. Figyelembe véve a 
technika állását, ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
hálózati és információs rendszerek keltett 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintjét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek, köztük az 
IKT-termékek gyártói és szolgáltatói 
megfelelő és arányos technikai és 
szervezési intézkedéseket hozzanak 
hozzanak azoknak a hálózati és 
információs rendszer biztonságát érintő 
kockázatoknak a kezelésére, amelyeket e 
szervezetek a szolgáltatásaik nyújtása 
során használnak. Figyelembe véve a 
technika állását, ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
hálózati és információs rendszerek keltett 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintjét.
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Or. en

Módosítás 389
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
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek megfelelő és 
arányos technikai és szervezési 
intézkedéseket hozzanak annak a hálózati 
és információs rendszer biztonságára 
keltett kockázatok kezelésére, amelyeket e 
szervezetek a szolgáltatásaik nyújtása 
során használnak. Figyelembe véve a 
technika állását, ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
hálózati és információs rendszerek keltett 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintjét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek megfelelő és 
arányos technikai, operatív és szervezési 
intézkedéseket hozzanak hozzanak 
azoknak a hálózati és információs rendszer 
biztonságát érintő kockázatoknak a 
kezelésére, amelyeket e szervezetek 
működésük vagy a szolgáltatásaik nyújtása 
során használnak. Figyelembe véve a 
technika állását, ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
hálózati és információs rendszerek keltett 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintjét.

Or. en

Indokolás

A kiberbiztonsági kockázatkezelési intézkedéseknek nemcsak a szervezetek szolgáltatásainak 
nyújtására, hanem általános működésükre is vonatkozniuk kell.

Módosítás 390
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kockázatelemzés és az informatikai 
rendszerek biztonsági politikája;

a) kockázatelemzés és az informatikai 
rendszerek biztonsági politikája a 
hálózatok és információs rendszerek 
kritikus funkcióival kapcsolatosan;
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Or. fr

Módosítás 391
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
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) eseménykezelés (megelőzés, 
felderítés és az események elhárítása);

b) eseménykezelés (az események 
megelőzése, felderítése, hatásainak 
enyhítése, az események elhárítása, az 
események utáni helyreállítás és a 
felelősség megállapítása);

Or. en

Módosítás 392
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) eseménykezelés (megelőzés, 
felderítés és az események elhárítása);

b) eseménykezelés (az események 
megelőzése, felderítése, megfékezése, 
elhárítása és hatásaik enyhítése);

Or. en

Módosítás 393
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) eseménykezelés (megelőzés, b) eseménykezelés (ezen belül 
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felderítés és az események elhárítása); megelőzés, felderítés és az események 
elhárítása);

Or. en

Módosítás 394
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
18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzletmenet-folytonosság és 
válságkezelés,

c) üzletmenet-folytonosság, 
katasztrófa utáni helyreállítás és 
válságkezelés,

Or. en

Indokolás

Az üzletmenet-folytonosság lényege a tevékenység fenntartása a katasztrófa alatt, míg a 
katasztrófa utáni helyreállítás középpontjában az adatokhoz való hozzáférés és az IT-
infrastruktúra katasztrófa utáni helyreállítása áll.

Módosítás 395
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzletmenet-folytonosság és 
válságkezelés,

c) tartalékrendszerek kezelése, 
üzletmenet-folytonosság és válságkezelés;

Or. en

Indokolás

A szervezeteknek az üzletmenet-folytonosság érdekében stabil rendszerrel kell rendelkezniük a 
tartalékrendszerek kezelésére.
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Módosítás 396
Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben többtényezős 
hitelesítés és/vagy folyamatos hitelesítési 
megoldások;

Or. en

Módosítás 397
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Valérie Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellátási lánc biztonsága, ideértve 
az egyes szervezetek és beszállítóik vagy 
szolgáltatóik, például adattárolási és -
feldolgozási szolgáltatások vagy felügyelt 
biztonsági szolgáltatások közötti 
kapcsolatok biztonságával kapcsolatos 
szempontokat;

d) az ellátási lánc biztonsága, ideértve 
az egyes szervezetek és beszállítóik vagy 
szolgáltatóik közötti kapcsolatok 
biztonságával kapcsolatos szempontokat;

Or. en

Indokolás

Nem szerencsés e helyen a szolgáltatók konkrét kategóriáinak megemlítése, mivel ez 
túlságosan korlátozó lehet.

Módosítás 398
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

f) politikák és eljárások (tesztelés és 
ellenőrzés) a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedések 
hatékonyságának értékelésére;

f) politikák és eljárások (képzés, 
tesztelés és ellenőrzés) a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedések 
hatékonyságának értékelésére;

Or. en

Módosítás 399
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
18 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) biztonságos hang-, kép- és 
szöveges kommunikáció, valamint 
biztonságos vészhelyzeti kommunikációs 
rendszerek bevezetése a szervezeten belül;

Or. en

Indokolás

A biztonságos kommunikációs rendszerek javítják az robusztusság szintjét, és növelik az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó szervezetek rezilienciáját.

Módosítás 400
Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a szervezet hálózatára, 
infrastruktúrájára és eszközeire irányuló 
időszakos veszélyeztetettségi értékelések;

Or. en
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Módosítás 401
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a rejtjelezés és a titkosítás 
használata.

g) adott esetben a rejtjelezés és a 
titkosítás használatának támogatása.

Or. en

Módosítás 402
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a rejtjelezés és a titkosítás 
használata.

g) adott esetben a rejtjelezés és a 
titkosítás használata.

Or. en

Módosítás 403
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a rejtjelezés és a titkosítás 
használata.

g) adott esetben a rejtjelezés és a 
titkosítás használata.

Or. fr

Módosítás 404
Rasmus Andresen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a rejtjelezés és a titkosítás 
használata.

g) a rejtjelezés és megerősített 
titkosítás használata.

Or. en

Indokolás

Támogatnunk kell a korszerű technológiába való beruházást.

Módosítás 405
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az alapvető számítógépes higiéniai 
gyakorlatok széles körű bevezetése, 
úgymint szoftverfrissítések, az eszközök 
konfigurálása, hálózati szegmentáció, 
azonosító- és hozzáférés-kezelés vagy a 
felhasználók tudatosságának növelése és 
képzése a szervezeti e-maileket érintő 
kiberfenyegetésekkel, az adathalászattal 
és a pszichológiai manipulációs 
technikákkal kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 406
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés d) pontjában említett megfelelő 
intézkedések mérlegelésekor a szervezetek 
figyelembe vegyék az egyes beszállítókra 
és szolgáltatókra jellemző biztonsági 
réseket, valamint a termékek általános 
minőségét, valamint beszállítóik és 
szolgáltatóik kiberbiztonsági gyakorlatát, 
beleértve a biztonságos fejlesztési 
eljárásaikat is.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés d) pontjában említett megfelelő 
intézkedések mérlegelésekor a szervezetek 
figyelembe vegyék a termékek általános 
minőségét, valamint beszállítóik és 
szolgáltatóik kiberbiztonsági gyakorlatát, 
beleértve a biztonságos fejlesztési 
eljárásaikat is.

Or. en

Indokolás

Az összes beszállító és szolgáltató biztonsági réseinek nagyszabású értékeléseire adott 
megbízások növelhetik a kockázati kitettséget, mivel az ilyen információkat a szükséges 
ismeret elve alapján, a feltárt biztonsági rések betömése/javítása után szabadna csak kiadni. 
A biztonsági résekre vonatkozó információk széles körű kiszolgáltatása olyan lenne, mintha 
útmutatót nyújtanánk e rések kihasználásához.

Módosítás 407
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés d) pontjában említett megfelelő 
intézkedések mérlegelésekor a szervezetek 
figyelembe vegyék az egyes beszállítókra 
és szolgáltatókra jellemző biztonsági 
réseket, valamint a termékek általános 
minőségét, valamint beszállítóik és 
szolgáltatóik kiberbiztonsági gyakorlatát, 
beleértve a biztonságos fejlesztési 
eljárásaikat is.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdés d) pontjában említett megfelelő 
intézkedések mérlegelésekor a szervezetek 
figyelembe vegyék az első szintű egyes 
beszállítókra és szolgáltatókra jellemző 
biztonsági réseket, valamint a termékek 
általános minőségét, valamint első szintű 
beszállítóik és szolgáltatóik kiberbiztonsági 
gyakorlatát, beleértve a biztonságos 
fejlesztési eljárásaikat is.

Or. en

Indokolás

Kiberbiztonsági kockázatkezelési intézkedéseik részeként a szervezeteknek az első szintű 
beszállítókra kell összpontosítaniuk; ami a második, harmadik, n. szintet illeti, a 
szervezeteknek a szerződéses eszközöket kell felhasználniuk annak biztosítására, hogy a 



PE693.723v01-00 26/132 AM\1233257HU.docx

HU

beszállítók elszámoltathatók és felelősségre vonhatók legyenek a – többek között a termékek 
biztonságára vonatkozó – kötelezettségvállalások megsértése esetén.

Módosítás 408
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
egy szervezet megállapítja, hogy 
szolgáltatásai vagy feladatai nem felelnek 
meg a (2) bekezdésben megállapított 
követelményeknek, indokolatlan 
késedelem nélkül megtegyen minden 
szükséges korrekciós intézkedést az érintett 
szolgáltatás megfelelőségének biztosítása 
érdekében.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy ha 
egy szervezet megállapítja, hogy 
szolgáltatásai vagy feladatai nem felelnek 
meg a (2) bekezdésben megállapított 
követelményeknek, észszerű határidőn 
belül és saját érdekeiknek megfelelően 
megtegyen minden szükséges korrekciós 
intézkedést az érintett szolgáltatás 
megfelelőségének biztosítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 409
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) és (2) bekezdés konvergens 
végrehajtásának előmozdítása érdekében 
a tagállamokat a 12. cikk (4) bekezdésével 
összhangban az együttműködési csoport 
segíti, és – anélkül, hogy előírnák vagy 
előnyben részesítenék egy adott típusú 
technológia alkalmazását – ösztönzik a 
hálózati és információs rendszerek 
biztonsága tekintetében releváns európai 
vagy nemzetközileg elfogadott szabványok 
és előírások alkalmazását.

Or. en



AM\1233257HU.docx 27/132 PE693.723v01-00

HU

Módosítás 410
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az ENISA a tagállamokkal és az 
ágazattal együttműködve tanácsokat és 
iránymutatásokat dolgoz ki az (1) és (2) 
bekezdéssel összefüggésben mérlegelendő 
technikai területekről, valamint a már 
meglévő szabványokról – beleértve a 
tagállamok nemzeti szabványait is – 
amelyek lehetővé tennék e területek 
lefedését.

Or. en

Módosítás 411
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben 
említett elemek műszaki és módszertani 
előírásinak meghatározása érdekében. E 
jogi aktusok előkészítése során a Bizottság 
a 37. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
jár el, és a lehető legnagyobb mértékben 
követi a nemzetközi és európai 
szabványokat, valamint a vonatkozó 
műszaki előírásokat.

törölve

Or. en

Módosítás 412
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Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, 
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben 
említett elemek műszaki és módszertani 
előírásinak meghatározása érdekében. E 
jogi aktusok előkészítése során a Bizottság 
a 37. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
jár el, és a lehető legnagyobb mértékben 
követi a nemzetközi és európai 
szabványokat, valamint a vonatkozó 
műszaki előírásokat.

(5) Az ENISA a tagállamokkal 
együttműködve tanácsokat és 
iránymutatásokat dolgoz ki a (2) 
bekezdéssel összefüggésben mérlegelendő 
technikai területekről és módszertani 
előírásokról. A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben 
említett elemek műszaki és módszertani 
előírásinak meghatározása érdekében. E 
jogi aktusok előkészítése során a Bizottság 
a 37. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
jár el, és a lehető legnagyobb mértékben 
követi az európai és nemzetközi 
szabványokat, valamint a vonatkozó 
műszaki előírásokat. A végrehajtási jogi 
aktusok kidolgozása során a Bizottság 
hivatalos, nyílt, átlátható és inkluzív 
konzultációs folyamat keretében az összes 
érintett érdekelt féllel is konzultál.

Or. en

Módosítás 413
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben 
említett elemek műszaki és módszertani 
előírásinak meghatározása érdekében. E 
jogi aktusok előkészítése során a Bizottság 
a 37. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
jár el, és a lehető legnagyobb mértékben 

(5) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a (2) 
bekezdésben említett elemek műszaki és 
módszertani előírásinak meghatározása 
érdekében. E jogi aktusok előkészítése 
során a Bizottság a 36. cikknek 
megfelelően jár el, és a lehető legnagyobb 
mértékben követi a nemzetközi és európai 
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követi a nemzetközi és európai 
szabványokat, valamint a vonatkozó 
műszaki előírásokat.

szabványokat, valamint a vonatkozó 
műszaki előírásokat.

Or. en

Módosítás 414
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben 
említett elemek műszaki és módszertani 
előírásinak meghatározása érdekében. E 
jogi aktusok előkészítése során a Bizottság 
a 37. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
jár el, és a lehető legnagyobb mértékben 
követi a nemzetközi és európai 
szabványokat, valamint a vonatkozó 
műszaki előírásokat.

(5) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a (2) 
bekezdésben említett elemek műszaki és 
módszertani előírásinak meghatározása 
érdekében. E jogi aktusok előkészítése 
során a Bizottság a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően jár el, és a lehető 
legnagyobb mértékben követi a nemzetközi 
és európai szabványokat, valamint a 
vonatkozó műszaki előírásokat.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktushoz kapcsolódó eljárás további átláthatóságot biztosít, 
mivel a jóváhagyási eljárás kapcsán konzultálni fognak az Európai Parlamenttel.

Módosítás 415
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el a (2) bekezdésben 
említett elemek műszaki és módszertani 
előírásainak meghatározása érdekében. E 

(5) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a (2) 
bekezdésben említett elemek műszaki és 
módszertani előírásainak meghatározása 
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jogi aktusok előkészítése során a Bizottság 
a 37. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
jár el, és a lehető legnagyobb mértékben 
követi a nemzetközi és európai 
szabványokat, valamint a vonatkozó 
műszaki előírásokat.

érdekében. E jogi aktusok előkészítése 
során a Bizottság a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően jár el, és a lehető 
legnagyobb mértékben követi a nemzetközi 
és európai szabványokat, valamint a 
vonatkozó műszaki előírásokat.

Or. fr

Módosítás 416
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 36. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben 
megállapított elemek kiegészítésére az új 
kiberfenyegetések, a technológiai fejlődés 
vagy az ágazati sajátosságok 
figyelembevétele érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 417
Eva Maydell, Massimiliano Salini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
(2) bekezdés d) pontjában említett 
megfelelő intézkedések mérlegelésekor 
mindig uniós szintű harmonizációra 
törekedjenek.

Or. en
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Módosítás 418
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Kiberbiztonsági kockázatkezelési 

kapacitások
A tagállamok a következők révén 
biztosítják, hogy az I. és II. mellékletben 
említett szervezetek rendelkezzenek a 18. 
cikkben foglalt követelmények 
végrehajtásához szükséges kapacitással:
1. a 18. cikk (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti előkészítés és azonosítás:
a) nyilvántartást kell vezetni az 
alapvető vagy fontos funkciókról és az 
azokat támogató hálózati és információs 
rendszerekről, beleértve a valamely 
szervezeten belüli és az ellátási lánchoz 
fűződő kölcsönös függőségi kapcsolatokat 
is. Rendszeres felülvizsgálati és frissítési 
folyamattal kell rendelkezni;
b) olyan folyamattal kell rendelkezni, 
amelynek keretében rendszeresen átfogó 
kockázat- vagy veszélyeztetettségi 
értékelést végeznek vagy ilyen értékelésre 
adnak megbízást, valamint azonosítják a 
kockázatokat és értékelik a hálózati és 
információs rendszerekkel kapcsolatos 
kiberfenyegetéseket és biztonsági réseket. 
2. a 18. cikk (2) bekezdésének b) 
pontja szerinti védelem, felderítés és 
védekezés:
a) a működési zavarok és 
kiberfenyegetések hatékony észlelése és 
hatásuk mérséklése érdekében megfelelő 
eszközöket kell használni a hálózati és 
információs rendszerek valós idejű 
megfigyelésére;
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b) biztosítani kell a hálózati és 
információs rendszerek és a kapcsolódó 
hozzáférési jogok rezilienciáját, 
folyamatosságát, titkosságát, integritását, 
rendelkezésre állását és hitelességét adott 
esetben többek között az adatoknak – 
inaktív állapotban és a továbbítás során 
egyaránt – a kiszivárgástól vagy a 
beavatkozás egyéb formáitól való védelme 
révén, amihez megfelelő technikai és 
szervezeti ellenőrzési és kockázatértékelési 
eljárásokat alkalmaznak;
c) rendelkezni kell az ahhoz 
szükséges eljárásokkal és képességekkel, 
hogy a kiberfenyegetések és a biztonsági 
események bekövetkezésekor dinamikusan 
kiigazíthassák az azokkal kapcsolatos 
kockázatcsökkentési intézkedéseket és 
erőfeszítéseket;
d) rendelkezni kell olyan 
mechanizmusokkal, amelyek lehetővé 
teszik a technikai és szervezeti 
ellenőrzések és kritériumok különböző 
szintjeit, amelyek a kockázatokra 
tekintettel aktiválják az ezen irányelv 18. 
cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti 
intézkedéseket. 
(3) a 18. cikk (2) bekezdésének c) 
pontja szerinti helyreállítás:
a) rendelkezni kell olyan eljárásokkal 
és eszközökkel, amelyek a kockázatok 
rangsorolása és csökkentése mellett 
lehetővé teszik a biztonsági események 
időben történő feldolgozását és 
megoldását;
b) rendelkezni kell olyan eljárásokkal 
és eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a 
kiberfenyegetések és a véletlen biztonsági 
események megfékezésére, az azokat 
követő helyreállításra, valamint a 
szolgáltatás folyamatosságának 
biztosítására irányuló célzott terveket;
c) rendszeresen ellenőrizni kell a 18. 
cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint 
előírt intézkedések hatékonyságát;
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d) nyilvántartást kell vezetni minden 
olyan biztonsági eseményről, amely 
jelentős hatással van a szolgáltatás 
nyújtására, továbbá a szervezet irányító 
testületének ilyen biztonsági eseményekről 
való időben történő értesítésére szolgáló 
megfelelő eljárásokkal kell rendelkezni.
Az e cikkben ismertetett folyamatokat a 
megfelelő mértékben az (EU) 2016/679 
rendelet 28., 30. és 32. cikke alapján 
létrehozott folyamatok is képezhetik.

Or. en

Módosítás 419
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az összehangolt kockázatértékelés 
alá tartozó konkrét kritikus IKT-
szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek ellátási láncainak 
azonosításához a következő kritériumokat 
kell figyelembe venni:
a) az alapvető és fontos szervezetek 
mennyiben használnak bizonyos kritikus 
IKT-szolgáltatásokat, -rendszereket vagy -
termékeket, és mennyiben támaszkodnak 
azokra;
b) a konkrét kritikus IKT-
szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek relevanciája a kritikus vagy 
érzékeny funkciók ellátása tekintetében, 
ideértve a személyes adatok kezelését is;
c) alternatív IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek elérhetősége;
d) az IKT-szolgáltatások, -rendszerek 
vagy -termékek teljes ellátási láncának 
zavaró eseményekkel szembeni 
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rezilienciája; és
e) a megjelenő IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek esetleges 
jelentősége a szervezetek tevékenysége 
szempontjából;

Or. en

Indokolás

A (47) preambulumbekezdésből áthelyezve.

Módosítás 420
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az ENISA-val folytatott 
konzultációt követően meghatározza 
azokat a kritikus IKT-szolgáltatásokat, -
rendszereket vagy -termékeket, amelyekre 
az (1) bekezdésben említett összehangolt 
kockázatértékelés vonatkozhat.

(2) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal, az ENISA-val és az iparággal 
folytatott konzultációt követően 
meghatározza azokat a kritikus IKT-
szolgáltatásokat, -rendszereket vagy -
termékeket, amelyekre az (1) bekezdésben 
említett összehangolt kockázatértékelés 
vonatkozhat.

Or. en

Módosítás 421
Eva Maydell, Massimiliano Salini

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az ENISA-val folytatott 
konzultációt követően meghatározza 
azokat a kritikus IKT-szolgáltatásokat, -
rendszereket vagy -termékeket, amelyekre 
az (1) bekezdésben említett összehangolt 

(2) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az ENISA-val folytatott 
konzultációt követően meghatározza 
azokat a kritikus IKT-szolgáltatásokat és 
integrált alapszolgáltatások, -rendszereket 
vagy -termékeket, amelyekre az (1) 
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kockázatértékelés vonatkozhat. bekezdésben említett összehangolt 
kockázatértékelés vonatkozhat.

Or. en

Módosítás 422
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az összehangolt kockázatértékelés 
alá tartozó ellátási láncok azonosításához 
a következő kritériumokat kell figyelembe 
venni:
a) az alapvető és fontos szervezetek 
mennyiben használnak bizonyos kritikus 
IKT-szolgáltatásokat, -rendszereket vagy -
termékeket, és mennyiben támaszkodnak 
azokra;
b) a konkrét kritikus IKT-
szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek relevanciája a kritikus vagy 
érzékeny funkciók ellátása tekintetében, 
ideértve a személyes adatok kezelését is;
c) alternatív IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek elérhetősége;
d) az IKT-szolgáltatások, -rendszerek 
vagy -termékek teljes ellátási láncának 
zavaró eseményekkel szembeni 
rezilienciája;
e) a megjelenő IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek esetében azok 
jövőbeli jelentősége a szervezetek 
tevékenysége szempontjából.

Or. en

Módosítás 423
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (EU) 2019/881 rendelet 22. 
cikke értelmében az érdekelt felek 
kiberbiztonsági tanúsítási csoportja 
véleményt ad ki az egyes kritikus IKT-
szolgáltatások, -rendszerek vagy -
termékek ellátási láncainak biztonsági 
kockázatértékeléséről, az együttműködési 
csoport és az ENISA pedig a kritikus 
ellátási láncok összehangolt uniós 
kockázatértékelésének kidolgozásakor és 
végrehajtásakor figyelembe veszi a 
véleményt.

Or. en

Módosítás 424
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
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban minden olyan 
eseményről, amely jelentős hatással van 
szolgáltatásaik nyújtására. Adott esetben 
ezek a szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül értesítik a szolgáltatásaikat igénybe 
vevőket azon eseményekről, amelyek 
valószínűleg hátrányosan érintik a 
szolgáltatás nyújtását. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a szervezetek 
jelentsenek többek között minden olyan 
információt, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok vagy a CSIRT számára, 
hogy meghatározzák az esemény határokon 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban minden olyan 
eseményről, amely jelentős hatással van 
szolgáltatásaik nyújtására. Amennyiben a 
biztonsági esemény a szervezetek által 
nyújtott szolgáltatásokat érinti, ezek a 
szervezetek a biztonsági esemény 
hatásainak mérséklése érdekében értesítik 
az érintett felhasználókat a szolgáltatás 
elérhetetlenségéről vagy a szolgáltatás 
igénybevételének mögöttes kockázatairól. 
Az alapvető és fontos szervezetek nyomós 
indokok esetén eltekinthetnek az érintett 
felhasználók értesítésétől, ideértve többek 
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átnyúló hatásait. között azt is, ha az értesítés tovább 
súlyosbítja a folyamatban lévő biztonsági 
esemény hatását. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezek a szervezetek jelentsenek többek 
között minden olyan információt, amely 
lehetővé teszi az illetékes hatóságok vagy a 
CSIRT számára, hogy meghatározzák az 
esemény határokon átnyúló hatásait. A 
bejelentés következtében a bejelentő 
szervezetet többletfelelősség nem 
terhelheti.

Or. en

Indokolás

Alapértelmezett szabályként az érintett felhasználókat haladéktalanul értesíteni kell a 
szolgáltatásaik elérhetetlenségének okáról. Ezen értesítésnek olyan információkat kell 
tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik számukra a kibertámadás káros hatásainak enyhítését.

Módosítás 425
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban minden olyan 
eseményről, amely jelentős hatással van 
szolgáltatásaik nyújtására. Adott esetben 
ezek a szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül értesítik a szolgáltatásaikat igénybe 
vevőket azon eseményekről, amelyek 
valószínűleg hátrányosan érintik a 
szolgáltatás nyújtását. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a szervezetek 
jelentsenek többek között minden olyan 
információt, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok vagy a CSIRT számára, 
hogy meghatározzák az esemény határokon 
átnyúló hatásait.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban minden olyan 
eseményről, amely jelentős hatással van 
szolgáltatásaik nyújtására. Ezek a 
szervezetek indokolatlan késedelem nélkül 
értesítik a szolgáltatásaikat igénybe 
vevőket azon eseményekről, amelyek 
valószínűleg hátrányosan érintik a 
szolgáltatás nyújtását, és olyan 
információkat szolgáltatnak, amelyek 
lehetővé teszik számukra a 
kibertámadások káros hatásainak 
enyhítését. Kivételesen, ha a 
nyilvánosságra hozatal további 
kibertámadásokat idézhet elő, az alapvető 
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és fontos szervezetek késleltethetik az 
értesítést. A tagállamok biztosítják, hogy 
ezek a szervezetek jelentsenek többek 
között minden olyan információt, amely 
lehetővé teszi az illetékes hatóságok vagy a 
CSIRT számára, hogy meghatározzák az 
esemény határokon átnyúló hatásait.

Or. en

Indokolás

A szabály logikai módosítása: szubjektív értékelés helyett nyilvánosságra hozatal, korlátozott 
kivételekkel.

Módosítás 426
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Valérie 
Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban minden olyan 
eseményről, amely jelentős hatással van 
szolgáltatásaik nyújtására. Adott esetben 
ezek a szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül értesítik a szolgáltatásaikat igénybe 
vevőket azon eseményekről, amelyek 
valószínűleg hátrányosan érintik a 
szolgáltatás nyújtását. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a szervezetek 
jelentsenek többek között minden olyan 
információt, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok vagy a CSIRT számára, 
hogy meghatározzák az esemény határokon 
átnyúló hatásait.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek minden 
jelentős hatású eseményről indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban. Adott esetben 
ezek a szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül értesítik a szolgáltatásaikat igénybe 
vevőket azon eseményekről, amelyek 
valószínűleg hátrányosan érintik a 
szolgáltatás nyújtását. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a szervezetek 
jelentsenek többek között minden olyan 
információt, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok vagy a CSIRT számára, 
hogy meghatározzák az esemény határokon 
átnyúló hatásait. Amennyiben az illetékes 
hatóságok vagy a CSIRT szükségesnek 
ítéli, az alapvető és fontos szervezetek 
értesíthetik a többi alapvető és fontos 
szervezetet az ágazatukban bekövetkező 
jelentős biztonsági eseményekről.
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Or. en

Indokolás

Az azonos ágazathoz tartozó szervezetek tájékoztatása jelentős esemény esetén segíthet nekik 
jobban felkészülni arra az esetre, ha a biztonsági esemény végül az eredetileg vártnál 
nagyobb kiterjedésű lesz.

Módosítás 427
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítsék 
az illetékes hatóságokat vagy a CSIRT-et a 
(3) és (4) bekezdéssel összhangban minden 
olyan eseményről, amely jelentős hatással 
van szolgáltatásaik nyújtására. Adott 
esetben ezek a szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítik a 
szolgáltatásaikat igénybe vevőket azon 
eseményekről, amelyek valószínűleg 
hátrányosan érintik a szolgáltatás nyújtását. 
A tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
szervezetek jelentsenek többek között 
minden olyan információt, amely lehetővé 
teszi az illetékes hatóságok vagy a CSIRT 
számára, hogy meghatározzák az esemény 
határokon átnyúló hatásait.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek értesítsék az 
érintett illetékes hatóságokat és a CSIRT-et 
a (3) és (4) bekezdéssel összhangban 
minden olyan eseményről, amely jelentős 
hatással van szolgáltatásaik nyújtására (a 
továbbiakban: „jelentős esemény”). Adott 
esetben ezek a szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítik a 
szolgáltatásaikat igénybe vevőket azon 
eseményekről, amelyek valószínűleg 
hátrányosan érintik a szolgáltatás nyújtását. 
A tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
szervezetek jelentsenek többek között 
minden olyan információt, amely lehetővé 
teszi az illetékes hatóságok vagy a CSIRT 
számára, hogy meghatározzák az esemény 
határokon átnyúló hatásait.

Or. en

Módosítás 428
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban minden olyan 
eseményről, amely jelentős hatással van 
szolgáltatásaik nyújtására. Adott esetben 
ezek a szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül értesítik a szolgáltatásaikat igénybe 
vevőket azon eseményekről, amelyek 
valószínűleg hátrányosan érintik a 
szolgáltatás nyújtását. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a szervezetek 
jelentsenek többek között minden olyan 
információt, amely lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok vagy a CSIRT számára, 
hogy meghatározzák az esemény határokon 
átnyúló hatásait.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban minden olyan 
eseményről, amely jelentős hatással van 
szolgáltatásaik nyújtására. Adott esetben 
ezek a szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül értesítik a szolgáltatásaikat igénybe 
vevőket azon eseményekről, amelyek 
igazoltan jelentős hatással bírnak. A 
tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
szervezetek jelentsenek többek között az 
olyan lényeges információkat, amelyek 
lehetővé teszik az illetékes hatóságok vagy 
a CSIRT számára, hogy meghatározzák az 
esemény határokon átnyúló hatásait.

Or. fr

Módosítás 429
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítsék 
az illetékes hatóságokat vagy a CSIRT-et 
minden olyan jelentős kiberfenyegetésről, 
amelyet e szervezetek azonosítanak, és 
amely potenciálisan jelentős eseményhez 
vezethetett.

törölve

Adott esetben ezek a szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítik 
szolgáltatásaik jelentős kiberfenyegetéssel 
esetlegesen érintett igénybe vevőit azokról 
az intézkedésekről vagy jogorvoslatokról, 
amelyeket e címzettek a fenyegetés 
elhárítására megtehetnek. Adott esetben a 
szervezetek az igénybe vevőket magukról a 
fenyegetésekről is értesítik. A bejelentés 
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következtében a bejelentő szervezetet 
többletfelelősség nem terhelheti.

Or. en

Módosítás 430
Eva Maydell, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítsék 
az illetékes hatóságokat vagy a CSIRT-et 
minden olyan jelentős kiberfenyegetésről, 
amelyet e szervezetek azonosítanak, és 
amely potenciálisan jelentős eseményhez 
vezethetett.

törölve

Or. en

Módosítás 431
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítsék 
az illetékes hatóságokat vagy a CSIRT-et 
minden olyan jelentős kiberfenyegetésről, 
amelyet e szervezetek azonosítanak, és 
amely potenciálisan jelentős eseményhez 
vezethetett.

törölve

Or. en
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Módosítás 432
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az alapvető 
és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et minden 
olyan jelentős kiberfenyegetésről, amelyet 
e szervezetek azonosítanak, és amely 
potenciálisan jelentős eseményhez 
vezethetett.

A tagállamok biztosítják, hogy az alapvető 
és fontos szervezetek indokolatlan 
késedelem nélkül értesítsék az illetékes 
hatóságokat vagy a CSIRT-et minden 
olyan jelentős kiberfenyegetésről, amely – 
ha nem tettek volna vagy a jövőben nem 
tennének kockázatcsökkentési lépéseket – 
jelentős eseményhez vezetett volna, illetve 
a jövőben valószínűleg jelentős 
eseményhez vezetne.

Or. en

Indokolás

A lehetőség kritériumként való használata olyan lehetséges kiskaput jelent, amit orvosolni 
kell.

Módosítás 433
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
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben ezek a szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítik 
szolgáltatásaik jelentős kiberfenyegetéssel 
esetlegesen érintett igénybe vevőit azokról 
az intézkedésekről vagy jogorvoslatokról, 
amelyeket e címzettek a fenyegetés 
elhárítására megtehetnek. Adott esetben a 
szervezetek az igénybe vevőket magukról a 
fenyegetésekről is értesítik. A bejelentés 
következtében a bejelentő szervezetet 

törölve
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többletfelelősség nem terhelheti.

Or. en

Módosítás 434
Eva Maydell, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben ezek a szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítik 
szolgáltatásaik jelentős kiberfenyegetéssel 
esetlegesen érintett igénybe vevőit azokról 
az intézkedésekről vagy jogorvoslatokról, 
amelyeket e címzettek a fenyegetés 
elhárítására megtehetnek. Adott esetben a 
szervezetek az igénybe vevőket magukról a 
fenyegetésekről is értesítik. A bejelentés 
következtében a bejelentő szervezetet 
többletfelelősség nem terhelheti.

törölve

Or. en

Módosítás 435
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben ezek a szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítik 
szolgáltatásaik jelentős kiberfenyegetéssel 
esetlegesen érintett igénybe vevőit azokról 
az intézkedésekről vagy jogorvoslatokról, 
amelyeket e címzettek a fenyegetés 
elhárítására megtehetnek. Adott esetben a 
szervezetek az igénybe vevőket magukról a 
fenyegetésekről is értesítik. A bejelentés 
következtében a bejelentő szervezetet 

Ezek a szervezetek indokolatlan késedelem 
nélkül értesítik szolgáltatásaik jelentős 
kiberfenyegetéssel esetlegesen érintett 
igénybe vevőit azokról az intézkedésekről 
vagy jogorvoslatokról, amelyeket e 
címzettek a fenyegetés elhárítására 
megtehetnek. Adott esetben a szervezetek 
az igénybe vevőket magukról a 
fenyegetésekről is értesítik. Kivételesen, ha 
a nyilvánosságra hozatal az információs 
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többletfelelősség nem terhelheti. rendszerek elleni további támadásokat 
idézhet elő, az alapvető és fontos 
szervezetek késleltethetik az értesítést. A 
bejelentés következtében a bejelentő 
szervezetet többletfelelősség nem 
terhelheti.

Or. en

Indokolás

A szabály logikai módosítása: szubjektív értékelés helyett nyilvánosságra hozatal, korlátozott 
kivételekkel.

Módosítás 436
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben ezek a szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül értesítik 
szolgáltatásaik jelentős kiberfenyegetéssel 
esetlegesen érintett igénybe vevőit azokról 
az intézkedésekről vagy jogorvoslatokról, 
amelyeket e címzettek a fenyegetés 
elhárítására megtehetnek. Adott esetben a 
szervezetek az igénybe vevőket magukról a 
fenyegetésekről is értesítik. A bejelentés 
következtében a bejelentő szervezetet 
többletfelelősség nem terhelheti.

Adott esetben és szerződéses 
megállapodásaikra tekintettel ezek a 
szervezetek indokolatlan késedelem nélkül 
értesítik szolgáltatásaik jelentős 
kiberfenyegetéssel esetlegesen érintett 
igénybe vevőit azokról az intézkedésekről 
vagy jogorvoslatokról, amelyeket e 
címzettek a fenyegetés elhárítására 
megtehetnek. Adott esetben a szervezetek 
az igénybe vevőket magukról a 
fenyegetésekről is értesítik. A bejelentés 
következtében a bejelentő szervezetet 
többletfelelősség nem terhelheti.

Or. en

Módosítás 437
Evžen Tošenovský

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

(3) Az esemény akkor tekinthető 
jelentősnek, ha:

törölve

a) az esemény jelentős működési 
zavart vagy pénzügyi veszteséget okozott 
vagy okozhat az érintett szervezet 
számára;
b) az esemény jelentős vagyoni vagy 
nem vagyoni veszteségek révén más 
természetes vagy jogi személyeket érintett 
vagy képes érinteni.

Or. en

Módosítás 438
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az esemény jelentős vagyoni vagy 
nem vagyoni veszteségek révén más 
természetes vagy jogi személyeket érintett 
vagy képes érinteni.

b) az esemény jelentős vagyoni vagy 
nem vagyoni veszteségek révén más 
természetes vagy jogi személyeket érintett 
vagy képes érinteni. A nem vagyoni 
veszteségek a következők:

Or. fr

Módosítás 439
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. A tárolt vagy továbbított vagy 
feldolgozott adatok vagy a lényeges vagy 
fontos szervezet által nyújtott kapcsolódó 
szolgáltatások vagy egy hálózat és egy 
információs rendszer által hozzáférhető 
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szolgáltatások integritásának, 
hitelességének vagy bizalmas jellegének a 
vesztesége;

Or. fr

Módosítás 440
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. biztonsági és közbiztonsági 
kockázat, vagy emberi életek vesztesége.

Or. fr

Módosítás 441
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyes biztonsági események 
jelentőségének meghatározása érdekében 
elsősorban az alábbi paramétereket 
vegyék figyelembe, amennyiben azok 
rendelkezésre állnak:
a)  a biztonsági esemény által érintett 
szolgáltatások igénybe vevőinek száma;
b)  a biztonsági esemény időtartama;
c) a biztonsági esemény által érintett 
terület földrajzi kiterjedése;
d)  a szolgáltatás működésére és 
folytonosságára gyakorolt hatás mértéke;
e)  a közvetlenül érintett szervezet 
gazdasági és társadalmi tevékenységeire 
vagy a nemzetbiztonságra gyakorolt – 
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többek között pénzügyi – hatások mértéke.

Or. en

Módosítás 442
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok az (1) bekezdés 
alapján egyedüli kapcsolattartó pontot 
hoznak létre az alapvető és fontos 
szervezetektől kért értesítések, valamint 
adott esetben az ezen irányelv és más 
vonatkozó uniós jogszabályok szerinti 
egyéb értesítések tekintetében, valamint 
döntenek egyrészt arról, hogy mely 
hatóságok kapják meg az értesítéseket, 
másrészt az egyes hatóságok számára – 
többek között az e cikk (7a), (8a) és (8b) 
bekezdése szerinti információmegosztás 
céljából – szolgáltatott információk 
köréről.

Or. en

Módosítás 443
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdés szerinti bejelentés céljából az 
érintett szervezetek benyújtanak az 
illetékes hatóságoknak vagy a CSIRT-nek:

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdés szerinti bejelentés céljából az 
érintett szervezetek benyújtanak az egyik 
illetékes hatóságnak vagy a CSIRT-nek:

Or. fr
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Módosítás 444
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdés szerinti bejelentés céljából az 
érintett szervezetek benyújtanak az 
illetékes hatóságoknak vagy a CSIRT-nek:

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdés szerinti bejelentés céljából az 
érintett szervezetek benyújtanak az 
illetékes hatóságoknak és a CSIRT-nek:

Or. en

Módosítás 445
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
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) korai figyelmeztetés az esemény 
tudomására jutásától számított 24 órán 
belül, anélkül, hogy az érintett szervezetet 
kötelezné az eseményre vonatkozó további 
információk közzétételére;

Or. en

Módosítás 446
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül és minden esetben az 
esemény tudomására jutásától számított 24 
órán belül, amelyben adott esetben fel kell 

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül és minden esetben az 
esemény igazolt előfordulásának 
tudomására jutásától számított 72 órán 
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tüntetni, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e;

belül, amelyben adott esetben fel kell 
tüntetni, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e;

Or. fr

Módosítás 447
Eva Maydell, Markus Pieper, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül és minden esetben az 
esemény tudomására jutásától számított 24 
órán belül, amelyben adott esetben fel kell 
tüntetni, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e;

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül és minden esetben az 
esemény tudomására jutásától számított 
legfeljebb 72 órán belül, amelyben adott 
esetben fel kell tüntetni, hogy az eseményt 
vélhetően jogellenes vagy rosszindulatú 
cselekmény okozta-e;

Or. en

Módosítás 448
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
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül és minden esetben az 
esemény tudomására jutásától számított 24 
órán belül, amelyben adott esetben fel kell 
tüntetni, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e;

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül és minden esetben az 
esemény tudomására jutásától számított 72 
órán belül, amelyben adott esetben fel kell 
tüntetni, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e;

Or. en
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Indokolás

A értesítési ütemterv összehangolása az (EU) 2016/679 rendeletben előírt ütemtervvel 
harmonizálhatja a bejelentési folyamatot és elkerülheti a kettős jelentéstételt azokban az 
esetekben, amikor az esemény személyes adatokra is kiterjed. Ezenkívül egy 72 órás értesítési 
ütemterv lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy erőforrásokat fektessenek be az esemény 
kezelésébe, és jobban megértsék az eseményt, hogy részletesebb információkat nyújtsanak a 
CSIRT illetékes hatóságának.

Módosítás 449
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül és minden esetben az 
esemény tudomására jutásától számított 24 
órán belül, amelyben adott esetben fel kell 
tüntetni, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e;

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül, az esemény tudomására 
jutása után, amelyben adott esetben fel 
kell tüntetni, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e;

Or. en

Módosítás 450
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóság vagy a CSIRT 
kérésére közbenső jelentés a vonatkozó 
állapotfrissítésekről;

b) az illetékes hatóság vagy a CSIRT 
kérésére indokolatlan késedelem nélkül 
közbenső információ a vonatkozó 
állapotfrissítésekről;

Or. en

Módosítás 451
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Eva Maydell, Markus Pieper, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) zárójelentés legkésőbb az a) pont 
szerinti jelentés benyújtását követő egy 
hónapon belül, amely tartalmazza legalább 
a következőket:

c) állapotjelentés legkésőbb három 
hónapon belül egy alapvető szervezet 
esetében, és legkésőbb négy hónapon 
belül egy fontos szervezet esetében az a) 
pont szerinti első bejelentés benyújtását 
követően, amely tartalmazza legalább a 
következőket:

Or. en

Módosítás 452
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) zárójelentés legkésőbb az a) pont 
szerinti jelentés benyújtását követő egy 
hónapon belül, amely tartalmazza legalább 
a következőket:

c) az eseményre vonatkozó részletes 
jelentés legkésőbb az a) pont szerinti 
jelentés benyújtását követő egy hónapon 
belül, amely tartalmazza legalább a 
következőket:

Or. en

Módosítás 453
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
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) zárójelentés legkésőbb az a) pont c) átfogó jelentés legkésőbb az a) pont 
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szerinti jelentés benyújtását követő egy 
hónapon belül, amely tartalmazza legalább 
a következőket:

szerinti jelentés benyújtását követő egy 
hónapon belül, amely tartalmazza legalább 
a következőket:

Or. en

Indokolás

A kiberbiztonsági események hosszabb ideig tarthatnak. Ezért egy átfogó jelentés 
megfelelőbb, mint egy zárójelentés, tekintettel arra, hogy egyes események jelentősen több 
időt igényelhetnek a teljes körű kezelésig, és ahhoz, hogy a jelentést véglegesnek lehessen 
tekinteni.

Módosítás 454
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) zárójelentés legkésőbb az a) pont 
szerinti jelentés benyújtását követő egy 
hónapon belül, amely tartalmazza legalább 
a következőket:

c) átfogó jelentés az a) pont szerinti 
jelentés benyújtását követően, amely 
tartalmazza legalább a következőket:

Or. fr

Módosítás 455
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az esemény, annak súlyossága és 
hatása részletes leírása;

i. az igazolt esemény, annak 
súlyossága és hatása részletes leírása;

Or. fr

Módosítás 456
Eva Maydell, Markus Pieper, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del 
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Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a zárójelentést egy hónappal az 
esemény mérséklését követően kell 
elkészíteni.

Or. en

Indokolás

Ez rugalmasságot biztosít mind az alapvető, mind a fontos szervezetek számára az olyan 
események esetében, amelyek kezelése hosszabb időt vesz igénybe.

Módosítás 457
Eva Maydell, Markus Pieper, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok egyedüli kapcsolattartó 
pontot hozhatnak létre az ezen irányelv, az 
(EU) 2016/679 rendelet, a 2002/58/EK 
irányelv és az ágazatspecifikus 
jogszabályok alapján előírt összes 
bejelentéshez.

Or. en

Módosítás 458
Eva Maydell, Markus Pieper, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az ENISA-nak az együttműködési 
csoporttal együttműködve közös 
bejelentési sablonokat kell kidolgoznia 
olyan iránymutatások révén, amelyek 
összehangolják az ezen irányelv által kért 
jelentéstételi információkat, és csökkentik 
az adatszolgáltató szervezetek terheit.

Or. en

Módosítás 459
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják az illetékes 
hatóságokkal megosztott eseményekkel 
kapcsolatos érzékeny információk 
bizalmas kezelését és megfelelő védelmét, 
valamint paramétereket fogadnak el az 
eseményekkel kapcsolatos információk 
további megosztásának és 
újrafelhasználásának módjáról.

Or. en

Módosítás 460
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az értesítések feldolgozása során 
az illetékes hatóságok és a CSIRT, 
figyelembe véve a rendelkezésre álló 
kapacitásukat, kiemelten kezelik az 
alapvető szervezetektől érkező bejelentések 
feldolgozását a fontos szervezetektől 
érkezőkkel szemben, valamint az alapvető 
és fontos szervezetek kötelező 
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bejelentéseinek feldolgozását a 27. cikk 
szerinti önkéntes bejelentésekkel szemben.

Or. en

Módosítás 461
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes nemzeti hatóságok 
vagy a CSIRT a (4) bekezdés a) pontjában 
említett első bejelentés kézhezvételétől 
számított 24 órán belül választ ad a 
bejelentő szervezetnek, ideértve az 
eseményről szóló első visszajelzést, és a 
szervezet kérésére, útmutatást a lehetséges 
mérséklési intézkedések végrehajtásáról. 
Ha a CSIRT nem kapta meg az (1) 
bekezdésben említett bejelentést, az 
útmutatást az illetékes hatóság a CSIRT-tel 
együttműködve nyújtja. A CSIRT további 
technikai támogatást nyújt, ha az érintett 
szervezet ezt kéri. Ha az eseménnyel 
kapcsolatban bűncselekmény gyanúja 
felmerül, az illetékes nemzeti hatóságok 
vagy a CSIRT útmutatást ad az esemény 
bűnüldöző hatóságoknak történő 
bejelentésére vonatkozóan is.

(5) Az illetékes nemzeti hatóságok 
vagy a CSIRT a (4) bekezdés a) pontjában 
említett első bejelentés kézhezvételétől 
számított 24 órán belül választ ad a 
bejelentő szervezetnek, ideértve az 
eseményről szóló első visszajelzést, és a 
szervezet kérésére, útmutatást és 
hasznosítható tanácsokat a lehetséges 
mérséklési intézkedések végrehajtásáról. 
Ha a CSIRT nem kapta meg az (1) 
bekezdésben említett bejelentést, az 
útmutatást és hasznosítható tanácsokat az 
illetékes hatóság a CSIRT-tel 
együttműködve nyújtja. A CSIRT további 
technikai támogatást nyújt, ha az érintett 
szervezet ezt kéri. Ha az eseménnyel 
kapcsolatban bűncselekmény gyanúja 
felmerül, az illetékes nemzeti hatóságok 
vagy a CSIRT útmutatást ad az esemény 
bűnüldöző hatóságoknak történő 
bejelentésére vonatkozóan is.

Or. en

Módosítás 462
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) Az illetékes nemzeti hatóságok 
vagy a CSIRT a (4) bekezdés a) pontjában 
említett első bejelentés kézhezvételétől 
számított 24 órán belül választ ad a 
bejelentő szervezetnek, ideértve az 
eseményről szóló első visszajelzést, és a 
szervezet kérésére, útmutatást a lehetséges 
mérséklési intézkedések végrehajtásáról. 
Ha a CSIRT nem kapta meg az (1) 
bekezdésben említett bejelentést, az 
útmutatást az illetékes hatóság a CSIRT-
tel együttműködve nyújtja. A CSIRT 
további technikai támogatást nyújt, ha az 
érintett szervezet ezt kéri. Ha az 
eseménnyel kapcsolatban bűncselekmény 
gyanúja felmerül, az illetékes nemzeti 
hatóságok vagy a CSIRT útmutatást ad az 
esemény bűnüldöző hatóságoknak történő 
bejelentésére vonatkozóan is.

(5) A CSIRT a (4) bekezdés a) 
pontjában említett első bejelentés 
kézhezvételétől számított 24 órán belül 
választ ad a bejelentő szervezetnek, 
ideértve az eseményről szóló első 
visszajelzést, különös tekintettel arra, 
hogy jelentősnek ítéli-e azt, és a szervezet 
kérésére, útmutatást a lehetséges 
mérséklési intézkedések végrehajtásáról. A 
CSIRT további technikai támogatást nyújt, 
ha az érintett szervezet ezt kéri. Ha az 
eseménnyel kapcsolatban bűncselekmény 
gyanúja felmerül, az illetékes hatóságok 
vagy a CSIRT útmutatást ad az esemény 
bűnüldöző hatóságoknak történő 
bejelentésére vonatkozóan is. Ha az 
esemény feltételezhetően 
nemzetbiztonságot sértő természetű, az 
illetékes hatóságok vagy a CSIRT 
indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatják az érintett nemzeti 
hatóságokat.

Or. en

Módosítás 463
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
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5)Az illetékes nemzeti hatóságok vagy a 
CSIRT a (4) bekezdés a) pontjában említett 
első bejelentés kézhezvételétől számított 
24 órán belül választ ad a bejelentő 
szervezetnek, ideértve az eseményről szóló 
első visszajelzést, és a szervezet kérésére, 
útmutatást a lehetséges mérséklési 
intézkedések végrehajtásáról. Ha a CSIRT 
nem kapta meg az (1) bekezdésben említett 
bejelentést, az útmutatást az illetékes 
hatóság a CSIRT-tel együttműködve 
nyújtja. A CSIRT további technikai 

(5)Az illetékes nemzeti hatóságok vagy a 
CSIRT a (3) bekezdés b) pontjában említett 
első bejelentés kézhezvételétől számított 
24 órán belül választ ad a bejelentő 
szervezetnek, ideértve az eseményről szóló 
első visszajelzést, és a szervezet kérésére, 
útmutatást a lehetséges mérséklési 
intézkedések végrehajtásáról. Ha a CSIRT 
nem kapta meg az (1) bekezdésben említett 
bejelentést, az útmutatást az illetékes 
hatóság a CSIRT-tel együttműködve 
nyújtja. A CSIRT további technikai 
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támogatást nyújt, ha az érintett szervezet 
ezt kéri. Ha az eseménnyel kapcsolatban 
bűncselekmény gyanúja felmerül, az 
illetékes nemzeti hatóságok vagy a CSIRT 
útmutatást ad az esemény bűnüldöző 
hatóságoknak történő bejelentésére 
vonatkozóan is.

támogatást nyújt, ha az érintett szervezet 
ezt kéri. Ha az eseménnyel kapcsolatban 
bűncselekmény gyanúja felmerül, az 
illetékes nemzeti hatóságok vagy a CSIRT 
útmutatást ad az esemény bűnüldöző 
hatóságoknak történő bejelentésére 
vonatkozóan is.

Or. en

Indokolás

Összhang az irányelv szövegében bevezetett változtatásokkal.

Módosítás 464
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok egyedüli 
kapcsolattartó pontot hoznak létre az ezen 
irányelv alapján előírt összes bejelentés 
számára.

Or. en

Indokolás

Az (56) preambulumbekezdésből.

Módosítás 465
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Christophe Grudler, 
Martina Dlabajová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az ENISA az együttműködési 
csoporttal együttműködve közös 
bejelentési sablonokat dolgoz ki olyan 
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iránymutatások révén, amelyek 
egyszerűsítik és összehangolják az uniós 
jog által kért jelentéstételi információkat.

Or. en

Indokolás

A (56) preambulumbekezdésből; a vállalatok adminisztratív terheinek csökkentésére.

Módosítás 466
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Adott esetben, és különösen, ha az 
(1) bekezdésben említett esemény két vagy 
több tagállamot érint, az illetékes hatóság 
vagy a CSIRT tájékoztatja az eseményről a 
többi érintett tagállamot és az ENISA-t. 
Ennek során az illetékes hatóságoknak, a 
CSIRT-eknek és az egyedüli kapcsolattartó 
pontoknak az uniós joggal vagy az uniós 
jognak megfelelő nemzeti jogszabályokkal 
összhangban meg kell őrizniük a szervezet 
biztonsági és kereskedelmi érdekeit, 
valamint a nyújtott információk titkosságát.

(6) Adott esetben, és különösen, ha az 
(1) bekezdésben említett esemény két vagy 
több tagállamot érint, az illetékes hatóság 
vagy a CSIRT indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatja az eseményről a többi 
érintett tagállamot és az ENISA-t. Ennek 
során az illetékes hatóságoknak, a CSIRT-
eknek és az egyedüli kapcsolattartó 
pontoknak az uniós joggal vagy az uniós 
jognak megfelelő nemzeti jogszabályokkal 
összhangban meg kell őrizniük a szervezet 
biztonsági és kereskedelmi érdekeit, 
valamint a nyújtott információk titkosságát.

Or. en

Módosítás 467
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha az esemény megelőzéséhez 
vagy egy folyamatban lévő esemény 
kezeléséhez lakossági tudatosítás 

(7) Ha az esemény megelőzéséhez 
vagy egy folyamatban lévő esemény 
kezeléséhez lakossági tudatosítás 
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szükséges, vagy ha az esemény 
nyilvánosságra hozatala egyébként 
közérdek, az illetékes hatóság vagy a 
CSIRT, és adott esetben a többi érintett 
tagállam hatóságai vagy CSIRT-je az 
érintett szervezettel folytatott konzultációt 
követően tájékoztathatja a nyilvánosságot 
az eseményről, vagy ezt megkövetelheti a 
szervezettól.

szükséges, vagy ha az esemény 
nyilvánosságra hozatala egyébként 
közérdek, az illetékes hatóság vagy a 
CSIRT, és adott esetben a többi érintett 
tagállam hatóságai vagy CSIRT-je az 
érintett szervezettel folytatott konzultációt 
követően megkövetelheti a szervezettől, 
hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az 
eseményről.

Or. en

Módosítás 468
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha az esemény megelőzéséhez 
vagy egy folyamatban lévő esemény 
kezeléséhez lakossági tudatosítás 
szükséges, vagy ha az esemény 
nyilvánosságra hozatala egyébként 
közérdek, az illetékes hatóság vagy a 
CSIRT, és adott esetben a többi érintett 
tagállam hatóságai vagy CSIRT-je az 
érintett szervezettel folytatott konzultációt 
követően tájékoztathatja a nyilvánosságot 
az eseményről, vagy ezt megkövetelheti a 
szervezettól.

(7) Ha az esemény megelőzéséhez 
vagy egy folyamatban lévő esemény 
kezeléséhez lakossági tudatosítás 
szükséges, vagy ha az esemény 
nyilvánosságra hozatala egyébként 
közérdek, az illetékes hatóság vagy a 
CSIRT, és adott esetben a többi érintett 
tagállam hatóságai vagy CSIRT-je az 
érintett szervezettel folytatott konzultációt 
követően kölcsönösen tájékoztathatja a 
nyilvánosságot az eseményről, vagy ezt 
megkövetelheti a szervezettól.

Or. fr

Módosítás 469
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha az esemény megelőzéséhez (7) Ha az esemény megelőzéséhez 
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vagy egy folyamatban lévő esemény 
kezeléséhez lakossági tudatosítás 
szükséges, vagy ha az esemény 
nyilvánosságra hozatala egyébként 
közérdek, az illetékes hatóság vagy a 
CSIRT, és adott esetben a többi érintett 
tagállam hatóságai vagy CSIRT-je az 
érintett szervezettel folytatott konzultációt 
követően tájékoztathatja a nyilvánosságot 
az eseményről, vagy ezt megkövetelheti a 
szervezettól.

vagy egy folyamatban lévő esemény 
kezeléséhez lakossági tudatosítás 
szükséges, vagy ha az esemény 
nyilvánosságra hozatala egyébként 
közérdek, az illetékes hatóság vagy a 
CSIRT, és adott esetben a többi érintett 
tagállam hatóságai vagy CSIRT-je az 
érintett szervezettel folytatott konzultációt 
követően tájékoztatja a nyilvánosságot az 
eseményről, vagy ezt megköveteli a 
szervezettől.

Or. en

Indokolás

Ahol szükséges a közvélemény tudatossága, a tagállam nem utasíthatja el a nyilvánosság 
tájékoztatását. Az értékelésre akkor kerül sor, amikor a közvélemény tudatosságát 
„szükségesnek” minősítik.

Módosítás 470
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az illetékes hatóságok vagy a 
CSIRT indokolatlan késedelem nélkül 
átadják az egyedüli kapcsolattartó pont 
számára az (1) bekezdés szerint bejelentett 
jelentős eseményekről szóló 
információkat.

Or. en

Módosítás 471
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
20 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az illetékes hatóság vagy a CSIRT 
kérésére az egyedüli kapcsolattartó pont az 
(1) és (2) bekezdés alapján kapott 
bejelentéseket továbbítja a többi érintett 
tagállam egyedüli kapcsolattartó pontjának.

(8) Az illetékes hatóság vagy a CSIRT 
kérésére az egyedüli kapcsolattartó pont az 
(1) bekezdés alapján kapott bejelentéseket 
továbbítja a többi érintett tagállam egyedüli 
kapcsolattartó pontjának. Az uniós joggal 
összhangban vagy az uniós jognak 
megfelelő tagállami jogszabályokkal 
összhangban az egyedüli kapcsolattartó 
pont védi az eseményről beszámoló 
alapvető vagy fontos szervezet biztonságát 
és kereskedelmi érdekeit, beleértve az 
adatszolgáltató szervezet által az 
eseményről szóló értesítésben nyújtott 
információk titkosságát, amikor a 
bejelentést továbbítják az érintett többi 
tagállam egyedüli kapcsolattartó 
pontjának.

Or. en

Módosítás 472
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az illetékes hatóság vagy a CSIRT 
kérésére az egyedüli kapcsolattartó pont az 
(1) és (2) bekezdés alapján kapott 
bejelentéseket továbbítja a többi érintett 
tagállam egyedüli kapcsolattartó pontjának.

(8) Az illetékes hatóság vagy a CSIRT 
kérésére az egyedüli kapcsolattartó pont az 
(1) bekezdés alapján kapott bejelentéseket 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítja 
a többi érintett tagállam egyedüli 
kapcsolattartó pontjának.

Or. en

Módosítás 473
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

(8) Az illetékes hatóság vagy a CSIRT 
kérésére az egyedüli kapcsolattartó pont az 
(1) és (2) bekezdés alapján kapott 
bejelentéseket továbbítja a többi érintett 
tagállam egyedüli kapcsolattartó pontjának.

(8) Az illetékes hatóság vagy a CSIRT 
kérésére az egyedüli kapcsolattartó pont az 
(1) bekezdés alapján kapott bejelentéseket 
továbbítja a többi érintett tagállam egyedüli 
kapcsolattartó pontjának.

Or. en

Módosítás 474
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az egyedüli kapcsolattartó pont 
havonta összefoglaló jelentést nyújt be az 
ENISA-nak, amely névtelen és összesített 
adatokat tartalmaz az (1) és (2) 
bekezdéssel, valamint a 27. cikkel 
összhangban bejelentett eseményekről, 
jelentős kiberfenyegetésekről és majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről. 
Az összehasonlítható információk 
szolgáltatásához való hozzájárulás 
érdekében az ENISA technikai útmutatást 
adhat ki az összefoglaló jelentésben 
szereplő információk paramétereiről.

(9) Az egyedüli kapcsolattartó pont 
havonta összefoglaló jelentést nyújt be az 
ENISA-nak, amely névtelen és összesített 
adatokat tartalmaz az (1) bekezdéssel, 
valamint a 27. cikkel összhangban 
bejelentett jelentős eseményekről, jelentős 
kiberfenyegetésekről és jelentős, majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről. 
Az összehasonlítható információk 
szolgáltatásához való hozzájárulás 
érdekében az ENISA technikai útmutatást 
adhat ki az összefoglaló jelentésben 
szereplő információk paramétereiről.

Or. en

Módosítás 475
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az egyedüli kapcsolattartó pont 
havonta összefoglaló jelentést nyújt be az 

(9) Az egyedüli kapcsolattartó pont 
havonta összefoglaló jelentést nyújt be az 
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ENISA-nak, amely névtelen és összesített 
adatokat tartalmaz az (1) és (2) 
bekezdéssel, valamint a 27. cikkel 
összhangban bejelentett eseményekről, 
jelentős kiberfenyegetésekről és majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről. 
Az összehasonlítható információk 
szolgáltatásához való hozzájárulás 
érdekében az ENISA technikai útmutatást 
adhat ki az összefoglaló jelentésben 
szereplő információk paramétereiről.

ENISA-nak, amely névtelen és összesített 
adatokat tartalmaz az e cikk (1) 
bekezdésével és a 27. cikkel összhangban 
bejelentett eseményekről, jelentős 
kiberfenyegetésekről és majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről. 
Az összehasonlítható információk 
szolgáltatásához való hozzájárulás 
érdekében az ENISA technikai útmutatást 
adhat ki az összefoglaló jelentésben 
szereplő információk paramétereiről.

Or. en

Indokolás

Összhang az irányelv szövegében bevezetett változtatásokkal.

Módosítás 476
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az egyedüli kapcsolattartó pont 
havonta összefoglaló jelentést nyújt be az 
ENISA-nak, amely névtelen és összesített 
adatokat tartalmaz az (1) és (2) 
bekezdéssel, valamint a 27. cikkel 
összhangban bejelentett eseményekről, 
jelentős kiberfenyegetésekről és majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről. 
Az összehasonlítható információk 
szolgáltatásához való hozzájárulás 
érdekében az ENISA technikai útmutatást 
adhat ki az összefoglaló jelentésben 
szereplő információk paramétereiről.

(9) Az egyedüli kapcsolattartó pont 
havonta összefoglaló jelentést nyújt be az 
ENISA-nak, amely névtelen és összesített 
adatokat tartalmaz az (1) bekezdéssel, 
valamint a 27. cikkel összhangban 
bejelentett eseményekről, jelentős 
kiberfenyegetésekről és majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről. 
Az összehasonlítható információk 
szolgáltatásához való hozzájárulás 
érdekében az ENISA technikai útmutatást 
adhat ki az összefoglaló jelentésben 
szereplő információk paramétereiről.

Or. en

Módosítás 477
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc



PE693.723v01-00 64/132 AM\1233257HU.docx

HU

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóságok információt 
nyújtanak az (EU) XXXX/XXXX irányelv 
(A kritikus szervezetek rezilienciájáról 
szóló irányelv) alapján kijelölt illetékes 
hatóságoknak a kritikus szervezetként vagy 
az (EU) XXXX/XXXX irányelv (A 
kritikus szervezetek rezilienciájáról szóló 
irányelv) alapján a kritikus szervezetekkel 
egyenértékű szervezetként azonosított 
alapvető szervezetek által az (1) és (2) 
bekezdéssel összhangban bejelentett 
eseményekről és kiberfenyegetésekről.

(10) Az illetékes hatóságok vagy a 
CSIRT információt nyújtanak az (EU) 
XXXX/XXXX irányelv (A kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájáról 
szóló irányelv) alapján kijelölt illetékes 
hatóságoknak a kritikus fontosságú 
szervezetként vagy az (EU) XXXX/XXXX 
irányelv (A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájáról szóló irányelv) alapján a 
kritikus fontosságú szervezetekkel 
egyenértékű szervezetként azonosított 
alapvető szervezetek által az (1) 
bekezdéssel összhangban bejelentett 
jelentős eseményekről, valamint az 
illetékes hatóságok vagy a CSIRT által az 
ilyen eseményekre válaszul hozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 478
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóságok információt 
nyújtanak az (EU) XXXX/XXXX irányelv 
(A kritikus szervezetek rezilienciájáról 
szóló irányelv) alapján kijelölt illetékes 
hatóságoknak a kritikus szervezetként vagy 
az (EU) XXXX/XXXX irányelv (A 
kritikus szervezetek rezilienciájáról szóló 
irányelv) alapján a kritikus szervezetekkel 
egyenértékű szervezetként azonosított 
alapvető szervezetek által az (1) és (2) 
bekezdéssel összhangban bejelentett 
eseményekről és kiberfenyegetésekről.

(10) Az illetékes hatóságok információt 
nyújtanak az (EU) XXXX/XXXX irányelv 
(A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájáról szóló irányelv) alapján 
kijelölt illetékes hatóságoknak a kritikus 
fontosságú szervezetként vagy az (EU) 
XXXX/XXXX irányelv (A kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájáról 
szóló irányelv) alapján a kritikus 
fontosságú szervezetekkel egyenértékű 
szervezetként azonosított alapvető 
szervezetek által az (1) bekezdéssel 
összhangban bejelentett eseményekről és 
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kiberfenyegetésekről.

Or. en

Módosítás 479
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóságok információt 
nyújtanak az (EU) XXXX/XXXX irányelv 
(A kritikus szervezetek rezilienciájáról 
szóló irányelv) alapján kijelölt illetékes 
hatóságoknak a kritikus szervezetként vagy 
az (EU) XXXX/XXXX irányelv (A 
kritikus szervezetek rezilienciájáról szóló 
irányelv) alapján a kritikus szervezetekkel 
egyenértékű szervezetként azonosított 
alapvető szervezetek által az (1) és (2) 
bekezdéssel összhangban bejelentett 
eseményekről és kiberfenyegetésekről.

(10) Az illetékes hatóságok információt 
nyújtanak az (EU) XXXX/XXXX irányelv 
(A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájáról szóló irányelv) alapján 
kijelölt illetékes hatóságoknak a kritikus 
fontosságú szervezetként vagy az (EU) 
XXXX/XXXX irányelv (A kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájáról 
szóló irányelv) alapján a kritikus 
fontosságú szervezetekkel egyenértékű 
szervezetként azonosított alapvető 
szervezetek által az (1) bekezdéssel 
összhangban bejelentett eseményekről és 
kiberfenyegetésekről.

Or. en

Módosítás 480
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az illetékes hatóságok vagy a 
CSIRT indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatást nyújtanak a nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatokért vagy a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokért az (EU) 
2018/1972 irányelv alapján felelős 
nemzeti szabályozó hatóságoknak vagy 
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más illetékes hatóságoknak az I. melléklet 
8. pontjában említett nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatok vagy 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatások szolgáltatói által 
az (1) bekezdéssel összhangban bejelentett 
jelentős eseményekre vonatkozó 
információkról, valamint az illetékes 
hatóságok vagy a CSIRT által az ilyen 
eseményekre válaszul hozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 481
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
20 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az ENISA az Együttműködési 
Csoporttal együttműködve [az irányelv 
átültetésének határideje]-ig közös 
esemény-bejelentési sablonokat dolgoz ki 
az alapvető és fontos szervezetek 
jelentéstételi kötelezettségeinek 
észszerűsítése és az e cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
releváns információk megosztásának 
egyszerűsítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A közös eseménysablonok egyszerűsíthetik az események jelentéstételi folyamatát, 
egyértelműbbé tehetik a jelentéstevő szervezeteket és összehangolhatják a gazdálkodó 
egységeket beszámoló szervezetek által közzétett információkat. Az ENISA a legalkalmasabb e 
feladat végrehajtására.

Módosítás 482
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Eva Maydell, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyek 
meghatározzák az (1) és (2) bekezdés 
alapján benyújtott bejelentés típusát, 
formátumát és eljárását. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat is elfogadhat 
azoknak az eseteknek a pontos 
meghatározása érdekében, amelyekben 
egy eseményt a (3) bekezdésben említettek 
szerint jelentősnek kell tekinteni. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(11) Az ENISA kidolgozza az EU 
egészére kiterjedő közös sablont, amely 
meghatározza az (1) bekezdés alapján 
benyújtott bejelentés típusát, formátumát és 
eljárását.

Or. en

Módosítás 483
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Lina Gálvez Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyek 
meghatározzák az (1) és (2) bekezdés 
alapján benyújtott bejelentés típusát, 
formátumát és eljárását. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat is elfogadhat 
azoknak az eseteknek a pontos 
meghatározása érdekében, amelyekben 
egy eseményt a (3) bekezdésben említettek 
szerint jelentősnek kell tekinteni. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(11) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek 
meghatározzák azokat az eseteket, 
amelyekben egy eseményt a (2) 
bekezdésben említettek szerint és a 36. 
cikkben említett felhatalmazási jog 
gyakorlásával összhangban jelentősnek 
kell tekinteni..

Or. en
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Indokolás

Törölve a 20. cikk javasolt módosításaival összhangban. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
az előnyben részesített eszköz azoknak az eseteknek a pontos meghatározásához, amikor egy 
esemény jelentősnek tekinthető.

Módosítás 484
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyek 
meghatározzák az (1) és (2) bekezdés 
alapján benyújtott bejelentés típusát, 
formátumát és eljárását. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat is elfogadhat 
azoknak az eseteknek a pontos 
meghatározása érdekében, amelyekben 
egy eseményt a (3) bekezdésben említettek 
szerint jelentősnek kell tekinteni. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(11) A Bizottság – az iparral való 
konzultációt követően és miután a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe vette az 
ENISA véleményét – végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyek 
meghatározzák az (1) bekezdés alapján 
benyújtott bejelentés típusát, formátumát és 
eljárását. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok a lehető legnagyobb mértékben 
európai és nemzetközi szabványokon 
alapulnak majd. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 485
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyek 
meghatározzák az (1) és (2) bekezdés 
alapján benyújtott bejelentés típusát, 
formátumát és eljárását. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat is elfogadhat 

(11) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyek meghatározzák az (1) és (2) 
bekezdés alapján benyújtott bejelentés 
típusát, formátumát és eljárását. A 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat is 
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azoknak az eseteknek a pontos 
meghatározása érdekében, amelyekben egy 
eseményt a (3) bekezdésben említettek 
szerint jelentősnek kell tekinteni. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

elfogadhat azoknak az eseteknek a pontos 
meghatározása érdekében, amelyekben egy 
eseményt a (3) bekezdésben említettek 
szerint jelentősnek kell tekinteni. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus eljárása további átláthatóságot eredményez, mivel az 
Európai Parlamenttel konzultálni kell a jóváhagyási folyamat során.

Módosítás 486
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek használata

Az európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek és szabványosítás használata

Or. en

Módosítás 487
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok megkövetelhetik az alapvető és 
fontos szervezetektől, hogy tanúsítsanak 
bizonyos IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek keretében. A tanúsítás 

(1) A kiberbiztonsági reziliencia 
általános szintjének emelése érdekében a 
Bizottság jogalkotási javaslatot adhat ki az 
EUMSZ 114. cikke alapján, megkövetelve 
az alapvető és fontos szervezetektől, hogy 
tanúsítsanak bizonyos IKT-termékeket, 
IKT-szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat 
az (EU) 2019/881 rendelet 49. cikke 
alapján elfogadott európai kiberbiztonsági 
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tárgyát képező termékeket, szolgáltatásokat 
és folyamatokat egy alapvető vagy fontos 
szervezet fejlesztheti, vagy azok 
beszerezhetők harmadik felektől.

tanúsítási rendszerek keretében. A tanúsítás 
tárgyát képező termékeket, szolgáltatásokat 
és folyamatokat egy alapvető vagy fontos 
szervezet fejlesztheti, vagy azok 
beszerezhetők harmadik felektől. Az ilyen 
tanúsítási követelményeknek átmeneti 
időszakot kell előírniuk, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatók és a végfelhasználók 
számára, hogy megfeleljenek a 
követelményeknek, és ezeket úgy kell 
kidolgozni, hogy elkerüljék a piaci 
torzulásokat.

Or. en

Indokolás

The competence to the issue of mandatory certification requirements should lie exclusively 
with the Commission as it would guarantee a horizontal application of the rules, also aligning 
with the objectives of the EU Cybersecurity Act (Regulation (EU) 2019/881). If mandatory 
certification is considered, it should be introduced in conjunction with the provisions laid 
down under Article 56 para 2 and Article 56 para 3 of the EU Cybersecurity Act, also being 
accompanied by a timeframe that allows both suppliers and customers to implement these 
requirements and fully integrate these new products into their operations. Finally, it is 
necessary to guarantee that the mandatory regime will not lead to a market distortion by 
creating favourable conditions for specific players (i.e. largest operators that could better 
recoup their investment through customer base and available resources, or approval of 
certificates based on the applicant’s origin.)

Módosítás 488
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok megkövetelhetik az alapvető és 
fontos szervezetektől, hogy tanúsítsanak 
bizonyos IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek keretében. A 

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében, 
valamint az ENISA, a Bizottság és az 
Együttműködési Csoport útmutatásait 
követve a tagállamok arra ösztönzik az 
alapvető és fontos szervezeteket, hogy 
tanúsítsanak bizonyos, vagy az alapvető és 
fontos szervezetek által kifejlesztett vagy 
harmadik felektől beszerzett IKT-
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tanúsítás tárgyát képező termékeket, 
szolgáltatásokat és folyamatokat egy 
alapvető vagy fontos szervezet fejlesztheti, 
vagy azok beszerezhetők harmadik 
felektől.

termékeket, IKT-szolgáltatásokat és IKT-
folyamatokat az (EU) 2019/881 rendelet 
49. cikke alapján elfogadott európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
keretében, vagy ezzel egyenértékű és 
nemzetközileg elfogadott tanúsítási 
rendszerek alapján.

Or. en

Indokolás

A tanúsítási rendszereknek követniük kell a kiberbiztonsági törvény által lefektetett 
folyamatot. A nemzeti szintű kötelező tanúsítás széttagoltsági kockázatokat jelenthet az 
egységes piacon.

Módosítás 489
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok megkövetelhetik az alapvető és 
fontos szervezetektől, hogy tanúsítsanak 
bizonyos IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek keretében. A 
tanúsítás tárgyát képező termékeket, 
szolgáltatásokat és folyamatokat egy 
alapvető vagy fontos szervezet fejlesztheti, 
vagy azok beszerezhetők harmadik 
felektől.

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok megkövetelhetik az alapvető és 
fontos szervezetektől, hogy bizonyos 
tanúsított IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat 
alkalmazzanak, függetlenül attól, hogy 
azokat harmadik felektől szerezték be, 
vagy alapvető vagy fontos szervezetek 
fejlesztették ki, és amelyeket tanúsítottak 
az (EU) 2019/881 rendelet 49. cikke 
alapján elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek keretében, vagy ilyen 
rendszer hiányában, azzal egyenértékű, 
nemzetközileg elismert tanúsítási 
rendszerek alapján.

Or. en

Indokolás

Nem az alapvető és fontos szervezetek számára kell előírni termékeik tanúsítását, ha ezt a 
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tagállamok megkövetelik. Ehelyett a szervezeteknek vagy hitelesített termékeket, 
szolgáltatásokat, illetve folyamatokat kellene beszerezniük harmadik felektől, vagy 
tanúsítaniuk kellene a maguk által kifejlesztett termékeket, szolgáltatásokat, illetve 
folyamatokat. Ezenkívül, mivel az európai tanúsítási rendszerek még nincsenek teljes 
mértékben érvényben, a szervezeteknek a meglévő, egyenértékű, nemzetközi szinten tanúsított 
termékek, szolgáltatások vagy folyamatok használatát kell alkalmazniuk.

Módosítás 490
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok megkövetelhetik az alapvető és 
fontos szervezetektől, hogy tanúsítsanak 
bizonyos IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek keretében. A 
tanúsítás tárgyát képező termékeket, 
szolgáltatásokat és folyamatokat egy 
alapvető vagy fontos szervezet fejlesztheti, 
vagy azok beszerezhetők harmadik 
felektől.

(1) A kiberbiztonság szintjének 
növelése érdekében a tagállamok 
javasolhatják az alapvető és fontos 
szervezetek számára, hogy tanúsítsanak 
bizonyos IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek vagy egyéb 
nemzetközi kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek keretében. A tagállamoknak 
ezenkívül arra kell ösztönözniük az 
alapvető és fontos szervezeteket, hogy 
feleljenek meg az európai és nemzetközi 
szinten elfogadott előírásoknak.

Or. en

Módosítás 491
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok megkövetelhetik az alapvető és 
fontos szervezetektől, hogy tanúsítsanak 

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok – az együttműködési csoporttal 
folyatott konzultációt követően, a belső 
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bizonyos IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek keretében. A 
tanúsítás tárgyát képező termékeket, 
szolgáltatásokat és folyamatokat egy 
alapvető vagy fontos szervezet fejlesztheti, 
vagy azok beszerezhetők harmadik 
felektől.

piaci harmonizáció céljából – 
megkövetelhetik, hogy azok az IKT-
szolgáltatók, amelyek az alapvető vagy 
fontos szervezetek által végzett kritikus 
funkciókhoz nyújtanak termékeket vagy 
szolgáltatásokat, tanúsítsanak bizonyos 
IKT-termékeket, IKT-szolgáltatásokat és 
IKT-folyamatokat az (EU) 2019/881 
rendelet 49. cikke alapján elfogadott 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek keretében.

Or. fr

Módosítás 492
Eva Maydell, Franc Bogovič, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok megkövetelhetik az alapvető és 
fontos szervezetektől, hogy tanúsítsanak 
bizonyos IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek keretében. A tanúsítás 
tárgyát képező termékeket, szolgáltatásokat 
és folyamatokat egy alapvető vagy fontos 
szervezet fejlesztheti, vagy azok 
beszerezhetők harmadik felektől.

(1) A 18. cikk egyes követelményeinek 
való megfelelés igazolása érdekében a 
tagállamok arra ösztönzik az alapvető és 
fontos szervezeteket, hogy tanúsítsanak 
bizonyos IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek keretében. A tanúsítás 
tárgyát képező termékeket, szolgáltatásokat 
és folyamatokat egy alapvető vagy fontos 
szervezet fejlesztheti, vagy azok 
beszerezhetők harmadik felektől.

Or. en

Módosítás 493
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, amelyek meghatározzák, 
hogy az alapvető szervezetek mely 
kategóriái kötelesek tanúsítványt szerezni, 
és az (1) bekezdés szerinti mely konkrét 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek alapján. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a 36. cikkel 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 494
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, amelyek meghatározzák, 
hogy az alapvető szervezetek mely 
kategóriái kötelesek tanúsítványt szerezni, 
és az (1) bekezdés szerinti mely konkrét 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek alapján. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a 36. cikkel 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 495
Eva Maydell, Markus Pieper, Franc Bogovič, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap törölve
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, amelyek meghatározzák, 
hogy az alapvető szervezetek mely 
kategóriái kötelesek tanúsítványt szerezni, 
és az (1) bekezdés szerinti mely konkrét 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek alapján. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a 36. cikkel 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 496
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, amelyek meghatározzák, 
hogy az alapvető szervezetek mely 
kategóriái kötelesek tanúsítványt szerezni, 
és az (1) bekezdés szerinti mely konkrét 
európai kiberbiztonsági tanúsítási 
rendszerek alapján. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a 36. cikkel 
összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság – figyelembe véve az 
ENISA véleményét – elfogadhat 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, 
amelyek meghatározzák, hogy azok az 
IKT-szolgáltatók, amelyek az alapvető 
vagy fontos szervezetek által gyakorolt 
kritikus funkciókhoz nyújtanak 
termékeket vagy szolgáltatásokat, 
kötelesek tanúsítványt szerezni, és az (1) 
bekezdés szerinti mely konkrét európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszerek 
alapján. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 36. cikkel összhangban kell 
elfogadni.

Or. fr

Módosítás 497
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

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

(2a) Az ezen irányelv 18. cikke egyes 
követelményeinek való megfelelés 
bizonyítása érdekében a tagállamok 
előírhatják, hogy az alapvető és fontos 
szervezetek a 910/2014/EU rendelet 
értelmében minősített bizalmi 
szolgáltatásokat nyújtsanak.

Or. en

Indokolás

Adott esetben ösztönözni kell az eIDAS-rendelet szerinti minősített bizalmi szolgáltatások 
használatát.

Módosítás 498
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Valérie Hayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok az ezen irányelv 29. 
és 30. cikkében előírt felügyeleti 
tevékenységek végrehajtása érdekében az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek alapján tanúsítható, 
tanúsított kiberbiztonsági szolgáltatókra 
támaszkodhatnak.

Or. en

Indokolás

A szabályozandó szervezetek számának növekedésével a tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy tanúsított kiberbiztonsági szolgáltatókra támaszkodjanak: ezek olyan 
szolgáltatók, amelyeket egy európai tanúsítási rendszer szerint tanúsítottak volna.

Módosítás 499
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felkérheti az ENISA-t, 
hogy készítsen egy javasolt tanúsítási 
rendszert az (EU) 2019/881 rendelet 48. 
cikkének (2) bekezdése alapján azokban 
az esetekben, amikor a (2) bekezdés 
alkalmazásában nincs megfelelő európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer.

törölve

Or. en

Módosítás 500
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felkérheti az ENISA-t, 
hogy készítsen egy javasolt tanúsítási 
rendszert az (EU) 2019/881 rendelet 48. 
cikkének (2) bekezdése alapján azokban az 
esetekben, amikor a (2) bekezdés 
alkalmazásában nincs megfelelő európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer.

(3) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az európai kiberbiztonsági 
tanúsítási csoporttal folytatott 
konzultációt követően felkérheti az 
ENISA-t, hogy készítsen egy javasolt 
tanúsítási rendszert az (EU) 2019/881 
rendelet 48. cikkének (2) bekezdése 
alapján.

Or. en

Módosítás 501
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve
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Doménnevek és nyilvántartási adatok 
adatbázisai

(1) A DNS biztonságához, 
stabilitásához és rezilienciájához való 
hozzájárulás céljából a tagállamok 
biztosítják, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a TLD-hez 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek a személyes adatnak 
minősülő adatok tekintetében az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
kellő gondossággal, egy erre kijelölt 
adatbázis-létesítményben gyűjtsék és 
gondozzák a pontos és teljes doménnév-
nyilvántartási adatokat.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett doménnév-
nyilvántartási adatok adatbázisai 
tartalmazzák a releváns információkat a 
doménnevek tulajdonosai és a TLD-k alatt 
bejegyzett doménneveket kezelő 
kapcsolattartó pontok azonosításához és a 
velük való kapcsolatfelvételhez.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
rendelkezzenek szabályzatokkal és 
eljárásokkal annak biztosítására, hogy az 
adatbázisok pontos és teljes információkat 
tartalmazzanak. A tagállamok biztosítják, 
hogy az említett szabályzatokat és 
eljárásokat nyilvánosan hozzáférhetővé 
tegyék.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek a 
doménnév nyilvántartásba vétele után 
indokolatlan késedelem nélkül 
közzétegyék azokat a domén-
nyilvántartási adatokat, amelyek nem 
személyes adatok.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
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jogszerű és kellően indokolt kérésére az 
uniós adatvédelmi jogszabályokkal 
összhangban betekintést biztosítsanak 
meghatározott doménnév-nyilvántartási 
adatokba a jogosult hozzáférés-igénylők 
számára. A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül 
megválaszoljanak minden hozzáférési 
kérelmet. A tagállamok biztosítják, hogy 
az említett adatok közzétételére vonatkozó 
szabályzatokat és eljárásokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegyék.

Or. en

Indokolás

Bár ezek a szervezetek szerepet játszanak a magas szintű kiberbiztonság biztosításában, 
alaptevékenységük szabályozása jobban megfelel egy ágazatspecifikus jogszabálynak.

Módosítás 502
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
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A DNS biztonságához, 
stabilitásához és rezilienciájához való 
hozzájárulás céljából a tagállamok 
biztosítják, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a TLD-hez 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek a személyes adatnak 
minősülő adatok tekintetében az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
kellő gondossággal, egy erre kijelölt 
adatbázis-létesítményben gyűjtsék és 
gondozzák a pontos és teljes doménnév-
nyilvántartási adatokat.

(1) A DNS biztonságához, 
stabilitásához és rezilienciájához való 
hozzájárulás céljából a tagállamok 
biztosítják, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek egy erre kijelölt adatbázisban 
gyűjtsék és gondozzák a pontos és teljes 
doménnév-nyilvántartási adatokat.
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Or. en

Indokolás

Összhang biztosítása a módosított szöveggel a doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek körének bővítése érdekében, és nem csak azok számára, amelyek ilyen 
szolgáltatásokat nyújtanak a TLD-hez. Kellő gondosság a 2. cikk javasolt módosítása által 
érintett uniós adatvédelmi jogszabály tekintetében az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti jogalapra való hivatkozással.

Módosítás 503
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A DNS biztonságához, 
stabilitásához és rezilienciájához való 
hozzájárulás céljából a tagállamok 
biztosítják, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a TLD-hez 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek a személyes adatnak 
minősülő adatok tekintetében az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
kellő gondossággal, egy erre kijelölt 
adatbázis-létesítményben gyűjtsék és 
gondozzák a pontos és teljes doménnév-
nyilvántartási adatokat.

(1) A DNS biztonságához, 
stabilitásához és rezilienciájához való 
hozzájárulás céljából a tagállamok 
biztosítják, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és doménnév-
regisztrátorok a személyes adatnak 
minősülő adatok tekintetében az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
kellő gondossággal, egy erre kijelölt 
adatbázis-létesítményben gyűjtsék és 
gondozzák a pontos, ellenőrzött és teljes 
doménnév-nyilvántartási adatokat.

Or. en

Módosítás 504
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a doménnév-regisztrátorok rendelkezzenek 



AM\1233257HU.docx 81/132 PE693.723v01-00

HU

szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
rendelkezzenek szabályzatokkal és 
eljárásokkal annak biztosítására, hogy az 
adatbázisok pontos és teljes információkat 
tartalmazzanak. A tagállamok biztosítják, 
hogy az említett szabályzatokat és 
eljárásokat nyilvánosan hozzáférhetővé 
tegyék.

szabályzatokkal és eljárásokkal annak 
biztosítására, hogy az adatbázisok pontos 
és teljes információkat tartalmazzanak. A 
tagállamok biztosítják, hogy az említett 
szabályzatokat és eljárásokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegyék.

Or. en

Módosítás 505
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
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek a 
doménnév nyilvántartásba vétele után 
indokolatlan késedelem nélkül 
közzétegyék azokat a domén-nyilvántartási 
adatokat, amelyek nem személyes adatok.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek a doménnév 
nyilvántartásba vétele után 72 órán belül 
nyilvánosan elérhetővé tegyék a 
regisztrátoroknak minősülő jogi 
személyek domén-nyilvántartási adatait.

Or. en

Módosítás 506
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek a 
doménnév nyilvántartásba vétele után 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a regisztrátorok a doménnév 
nyilvántartásba vétele után indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán 
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indokolatlan késedelem nélkül közzétegyék 
azokat a domén-nyilvántartási adatokat, 
amelyek nem személyes adatok.

belül közzétegyék azokat a díjakat és 
domén-nyilvántartási adatokat, amelyek 
nem személyes adatok.

Or. en

Módosítás 507
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
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
jogszerű és kellően indokolt kérésére az 
uniós adatvédelmi jogszabályokkal 
összhangban betekintést biztosítsanak 
meghatározott doménnév-nyilvántartási 
adatokba a jogosult hozzáférés-igénylők 
számára. A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül 
megválaszoljanak minden hozzáférési 
kérelmet. A tagállamok biztosítják, hogy az 
említett adatok közzétételére vonatkozó 
szabályzatokat és eljárásokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegyék.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek kellően indokolt 
kérésére az uniós adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban betekintést 
biztosítsanak meghatározott doménnév-
nyilvántartási adatokba a jogosult 
hozzáférés-igénylők számára, a személyes 
adatokat is beleértve. A tagállamok 
biztosítják, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek 72 órán belül 
megválaszoljanak minden hozzáférési 
kérelmet. A tagállamok biztosítják, hogy az 
említett adatok közzétételére vonatkozó 
szabályzatokat és eljárásokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegyék. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, 
amelyekben meghatározza azokat a 
követelményeket, amelyek teljesítését a 
jogosult hozzáférés-igénylők a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartók és 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek felé igazolják, mielőtt a 
doménnév-nyilvántartási adatokhoz való 
hozzáférést megadnák. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
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eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Összhang biztosítása a módosított szöveggel a doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek körének bővítése érdekében, és nem csak azok számára, amelyek ilyen 
szolgáltatásokat nyújtanak a TLD-hez. A legfelső szintű doménnév-nyilvántartóknak és a 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek 72 órán belül válaszolniuk 
kell a jogosult hozzáférés-igénylők kellően indokolt kérelmére, és a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusokat fogadhat el, amelyek megállapítják doménnév-nyilvántartási adatokhoz való 
hozzáférés jogszerű igénylői által igazolandó meggyőző követelményeket.

Módosítás 508
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
jogszerű és kellően indokolt kérésére az 
uniós adatvédelmi jogszabályokkal 
összhangban betekintést biztosítsanak 
meghatározott doménnév-nyilvántartási 
adatokba a jogosult hozzáférés-igénylők 
számára. A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
indokolatlan késedelem nélkül 
megválaszoljanak minden hozzáférési 
kérelmet. A tagállamok biztosítják, hogy az 
említett adatok közzétételére vonatkozó 
szabályzatokat és eljárásokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegyék.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a regisztrátorok jogszerű és kellően 
indokolt kérésére az uniós adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban betekintést 
biztosítsanak meghatározott doménnév-
nyilvántartási adatokba a jogosult 
hozzáférés-igénylők számára. A 
tagállamok biztosítják, hogy a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartók és a 
regisztrátorok indokolatlan késedelem 
nélkül megválaszoljanak minden 
hozzáférési kérelmet. A tagállamok 
biztosítják, hogy az említett adatok 
közzétételére vonatkozó szabályzatokat és 
eljárásokat nyilvánosan hozzáférhetővé 
tegyék.

Or. en

Módosítás 509
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Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A DNS-szolgáltatókat, a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartókat, a 
felhőszolgáltatókat, az adatközpont-
szolgáltatókat és az I. melléklet 8. 
pontjában említett tartalomszolgáltató 
hálózati szolgáltatókat, valamint a II. 
melléklet 6. pontjában említett digitális 
szolgáltatókat annak a tagállamnak a 
joghatósága alá tartozónak kell tekinteni, 
amelyben az Unióban üzleti tevékenységük 
fő helye található.

(1) A DNS-szolgáltatókat, a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartókat, a 
felhőszolgáltatókat, az adatközpont-
szolgáltatókat, az I. melléklet 8. pontjában 
említett tartalomszolgáltató hálózati 
szolgáltatókat és a számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatások 
szolgáltatóit, valamint a II. melléklet 6. 
pontjában említett digitális szolgáltatókat 
annak a tagállamnak a joghatósága alá 
tartozónak kell tekinteni, amelyben az 
Unióban üzleti tevékenységük fő helye 
található.

Or. en

Módosítás 510
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A DNS-szolgáltatókat, a legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartókat, a 
felhőszolgáltatókat, az adatközpont-
szolgáltatókat és az I. melléklet 8. 
pontjában említett tartalomszolgáltató 
hálózati szolgáltatókat, valamint a II. 
melléklet 6. pontjában említett digitális 
szolgáltatókat annak a tagállamnak a 
joghatósága alá tartozónak kell tekinteni, 
amelyben az Unióban üzleti tevékenységük 
fő helye található.

(1) A felhőszolgáltatókat, az 
adatközpont-szolgáltatókat és az I. 
melléklet 8. pontjában említett 
tartalomszolgáltató hálózati szolgáltatókat, 
valamint a II. melléklet 6. pontjában 
említett digitális szolgáltatókat annak a 
tagállamnak a joghatósága alá tartozónak 
kell tekinteni, amelyben az Unióban üzleti 
tevékenységük fő helye található.

Or. en
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Indokolás

Az alkalmazási kör kiigazítása a többi javasolt változtatással összhangban.

Módosítás 511
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az I. és II. mellékletben említett 
valamennyi alapvető és fontos szervezet – 
az e cikk (1) bekezdésében említett 
szervezetek kivételével – annak a 
tagállamnak a joghatósága alá tartozik, 
ahol a szolgáltatásokat 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.

Or. en

Módosítás 512
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben 
említett szervezetek üzleti 
tevékenységének fő helye az Unióban 
abban a tagállamban van, ahol a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket 

(2) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben 
említett szervezetek üzleti 
tevékenységének fő helye az Unióban 
abban a tagállamban van, ahol a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket 
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hozzák. Ha ilyen döntéseket az Unióban 
egyetlen telephelyen sem hoznak, akkor az 
üzleti tevékenység fő helyét abban a 
tagállamban levőnek kell tekinteni, ahol a 
szervezeteknek az Unióban a legmagasabb 
munkavállalói létszámmal rendelkező 
telephelyük van.

hozzák. Ha ilyen döntéseket az Unióban 
egyetlen telephelyen sem hoznak, akkor az 
üzleti tevékenység fő helyét abban a 
tagállamban levőnek kell tekinteni, ahol a 
szervezeteknek az Unióban működési és 
irányítási kapacitással rendelkező 
telephelyük van, hogy végrehajthassák a 
kiberbiztonsági intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 513
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben 
említett szervezetek üzleti 
tevékenységének fő helye az Unióban 
abban a tagállamban van, ahol a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket 
hozzák. Ha ilyen döntéseket az Unióban 
egyetlen telephelyen sem hoznak, akkor 
azüzleti tevékenység fő helyét abban a 
tagállamban levőnek kell tekinteni, ahol a 
szervezeteknek az Unióban a legmagasabb 
munkavállalói létszámmal rendelkező 
telephelyük van.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben 
említett szervezetek üzleti 
tevékenységének fő helye az Unióban 
abban a tagállamban van, ahol a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket 
hozzák. Ha ilyen döntéseket az Unióban 
egyetlen telephelyen sem hoznak, akkor az 
üzleti tevékenység fő helyét abban a 
tagállamban levőnek kell tekinteni, ahol a 
szervezeteknek az Unióban a fő 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedések végrehajtásáért felelős 
telephelyük van.

Or. en

Módosítás 514
Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben 
említett szervezetek üzleti 
tevékenységének fő helye az Unióban 
abban a tagállamban van, ahol a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket 
hozzák. Ha ilyen döntéseket az Unióban 
egyetlen telephelyen sem hoznak, akkor 
azüzleti tevékenység fő helyét abban a 
tagállamban levőnek kell tekinteni, ahol a 
szervezeteknek az Unióban a legmagasabb 
munkavállalói létszámmal rendelkező 
telephelyük van.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben 
említett szervezetek üzleti 
tevékenységének fő helye az Unióban 
abban a tagállamban van, ahol a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket 
hozzák, vagy ahol a kiberbiztonsági 
műveleteket végzik. Ha ilyen döntéseket az 
Unióban egyetlen telephelyen sem hoznak, 
akkor az üzleti tevékenység fő helyét 
abban a tagállamban levőnek kell tekinteni, 
ahol a szervezeteknek az Unióban a 
legmagasabb munkavállalói létszámmal 
rendelkező telephelyük van.

Or. en

Módosítás 515
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben 
említett szervezetek üzleti 
tevékenységének fő helye az Unióban 
abban a tagállamban van, ahol a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket 
hozzák. Ha ilyen döntéseket az Unióban 
egyetlen telephelyen sem hoznak, akkor 
azüzleti tevékenység fő helyét abban a 
tagállamban levőnek kell tekinteni, ahol a 
szervezeteknek az Unióban a legmagasabb 
munkavállalói létszámmal rendelkező 
telephelyük van.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában úgy 
kell tekinteni, hogy az (1) bekezdésben 
említett tevékenységeket végző szervezetek 
üzleti tevékenységének fő helye az 
Unióban abban a tagállamban van, ahol a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket 
hozzák. Ha ilyen döntéseket az Unióban 
egyetlen telephelyen sem hoznak, akkor az 
üzleti tevékenység fő helye a szervezet 
központi igazgatásának helye az Unióban.

Or. en

Módosítás 516
Eva Maydell, Markus Pieper, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del 
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Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alapvető és fontos 
szervezeteknek csak azokban a 
tagállamokban kell ezen irányelv hatálya 
alá tartozniuk, ahol alapvető vagy fontos 
szervezetként való kijelölésük 
szempontjából lényeges tevékenységeket 
végeznek.

Or. en

Módosítás 517
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve
Az alapvető és fontos szervezetek 

nyilvántartása
(1) Az ENISA nyilvántartást hoz létre 
és vezet a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett alapvető és fontos szervezetekről. 
A szervezeteknek a következő 
információkat kell benyújtaniuk az 
ENISA-nak [legkésőbb az irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül]:
a) a szervezet neve;
b) üzleti tevékenysége fő helyének és 
egyéb Unión belüli jogszerű 
telephelyének, vagy ha az Unióban nem 
letelepedett, a 24. cikk (3) bekezdése 
szerint kijelölt képviselőjének a címe;
c) naprakész kapcsolattartási adatok, 
beleértve a szervezetek e-mail-címét és 



AM\1233257HU.docx 89/132 PE693.723v01-00

HU

telefonszámát.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
szervezetek haladéktalanul, de minden 
esetben a változás hatálybalépésétől 
számított három hónapon belül értesítik 
az ENISA-t az (1) bekezdés alapján 
benyújtott adatok minden változásáról.
(3) Az (1) bekezdés szerinti 
információk kézhezvétele után az ENISA 
továbbítja azokat az egyedüli 
kapcsolattartó pontoknak, az egyes 
szervezetek üzleti tevékenysége fő helyétől, 
vagy ha az Unióban nem letelepedett, 
kijelölt képviselőjének megjelölt helyétől 
függően. Ha az (1) bekezdésben említett 
szervezetnek az unióbeli üzleti 
tevékenység fő helyén kívül további 
telephelyei vannak más tagállamokban, az 
ENISA tájékoztatja ezen tagállamok 
egyedüli kapcsolattartó pontját is.
(4) Ha a szervezet nem veteti 
nyilvántartásba tevékenységét vagy nem 
nyújtja be a vonatkozó információkat az 
(1) bekezdésben 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 518
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
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ENISA nyilvántartást hoz létre 
és vezet a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett alapvető és fontos szervezetekről. 

(1) Az ENISA nyilvántartást hoz létre 
és vezet a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett alapvető és fontos szervezetekről. 
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A szervezeteknek a következő 
információkat kell benyújtaniuk az 
ENISA-nak [legkésőbb az irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül]:

Az ENISA megfelelő információ-
minősítési és kezelési protokollokat hoz 
létre a közzétett információk 
biztonságának és bizalmas jellegének 
biztosítása érdekében, és korlátozza az 
ilyen információk elérését, tárolását és 
továbbítását a szándékolt felhasználók 
számára. A szervezeteknek a következő 
információkat kell benyújtaniuk az 
ENISA-nak [legkésőbb az irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül]:

Or. en

Indokolás

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó szervezetek által szolgáltatott információk tekintetében 
megfelelő kezelési protokollokat kell meghatározni.

Módosítás 519
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ENISA nyilvántartást hoz létre 
és vezet a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett alapvető és fontos szervezetekről. 
A szervezeteknek a következő 
információkat kell benyújtaniuk az 
ENISA-nak [legkésőbb az irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül]:

(1) Az ENISA nyilvántartást hoz létre 
és vezet a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett alapvető és fontos szervezetekről, 
amelyben a következő információk 
szerepelnek:

Or. en

Módosítás 520
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ENISA nyilvántartást hoz létre 
és vezet a 24. cikk (1) bekezdésében 
említett alapvető és fontos szervezetekről. 
A szervezeteknek a következő 
információkat kell benyújtaniuk az 
ENISA-nak [legkésőbb az irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül]:

(1) Az ENISA biztonságos 
nyilvántartást hoz létre és vezet a 24. cikk 
(1) bekezdésében említett alapvető és 
fontos szervezetekről. A szervezeteknek a 
következő információkat kell benyújtaniuk 
az ENISA-nak [legkésőbb az irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül]:

Or. en

Indokolás

Egyetlen meghibásodási pontként megfelelő módon garantálni kell a nem nyilvános eljárás 
keretében kijelölt szervezeteket tartalmazó nyilvántartás biztonságát.

Módosítás 521
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti 
információk kézhezvétele után az ENISA 
továbbítja azokat az egyedüli 
kapcsolattartó pontoknak, az egyes 
szervezetek üzleti tevékenysége fő helyétől, 
vagy ha az Unióban nem letelepedett, 
kijelölt képviselőjének megjelölt helyétől 
függően. Ha az (1) bekezdésben említett 
szervezetnek az unióbeli üzleti 
tevékenység fő helyén kívül további 
telephelyei vannak más tagállamokban, az 
ENISA tájékoztatja ezen tagállamok 
egyedüli kapcsolattartó pontját is.

törölve

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a jelenlegi jogi eszköz egy irányelv, a javasolt eljárást finomítani kell, 
mivel a tagállamoknak át kell ültetniük a rendelkezéseket nemzeti jogukba, előírva a 
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szervezeteknek, hogy regisztrálják magukat az ENISA nyilvántartásába, hogy az ENISA fel 
tudja venni a kapcsolatot azzal a tagállammal, amelyben a szervezeteket bejegyezték.

Módosítás 522
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) 2016/679 rendelet sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
megoszthassák egymással a vonatkozó 
kiberbiztonsági információkat, ideértve a 
kiberfenyegetésekre, a biztonsági résekre, a 
kompromisszummutatókra, a taktikákra, a 
technikákra és az eljárásokra, a 
kiberbiztonsági figyelmeztetésekre és a 
konfigurációs eszközökre vonatkozó 
információkat, amennyiben az említett 
információmegosztás:

(1) Az (EU) 2016/679 rendelet sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek, és az ezen 
irányelv hatálya alá nem tartozó egyéb 
érintett szervezetek megoszthassák 
egymással a vonatkozó kiberbiztonsági 
információkat, ideértve a 
kiberfenyegetésekre, a biztonsági résekre, a 
kompromisszummutatókra, a taktikákra, a 
technikákra és az eljárásokra, a 
kiberbiztonsági figyelmeztetésekre és a 
konfigurációs eszközökre vonatkozó 
információkat, amennyiben az említett 
információmegosztás:

Or. en

Módosítás 523
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 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) 2016/679 rendelet sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
megoszthassák egymással a vonatkozó 
kiberbiztonsági információkat, ideértve a 
kiberfenyegetésekre, a biztonsági résekre, a 
kompromisszummutatókra, a taktikákra, a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
megoszthassák egymással a vonatkozó 
kiberbiztonsági információkat, ideértve a 
kiberfenyegetésekre, a biztonsági résekre, a 
kompromisszummutatókra, a taktikákra, a 
technikákra és az eljárásokra, a 
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technikákra és az eljárásokra, a 
kiberbiztonsági figyelmeztetésekre és a 
konfigurációs eszközökre vonatkozó 
információkat, amennyiben az említett 
információmegosztás:

kiberbiztonsági figyelmeztetésekre és a 
konfigurációs eszközökre vonatkozó 
információkat, amennyiben az említett 
információmegosztás:

Or. en

Indokolás

Az irányelv szövegének a 2. cikkben bevezetett jogalapra vonatkozó módosításaival érintett 
törlés.

Módosítás 524
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) 2016/679 rendelet sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
megoszthassák egymással a vonatkozó 
kiberbiztonsági információkat, ideértve a 
kiberfenyegetésekre, a biztonsági résekre, a 
kompromisszummutatókra, a taktikákra, a 
technikákra és az eljárásokra, a 
kiberbiztonsági figyelmeztetésekre és a 
konfigurációs eszközökre vonatkozó 
információkat, amennyiben az említett 
információmegosztás:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető és fontos szervezetek 
megoszthassák egymással a vonatkozó 
kiberbiztonsági információkat, ideértve a 
kiberfenyegetésekre, a biztonsági résekre, a 
kompromisszummutatókra, a taktikákra, a 
technikákra és az eljárásokra, a 
kiberbiztonsági figyelmeztetésekre és a 
konfigurációs eszközökre vonatkozó 
információkat, amennyiben az említett 
információmegosztás:

Or. en

Módosítás 525
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) növeli a kiberbiztonság szintjét, b) növeli a kiberbiztonság szintjét, 
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különösen azáltal, hogy felhívja a 
figyelmet a kiberfenyegetésekre, 
korlátozza vagy gátolja az említett 
fenyegetések terjedési képességét, 
támogatja a védelmi képességek széles 
skáláját, a biztonsági rés elhárítását és 
nyilvánosságra hozatalát, a 
fenyegetésészlelési technikákat, a 
mérséklési stratégiákat vagy az elhárítási és 
helyreállítást szakaszt.

különösen azáltal, hogy felhívja a 
figyelmet a kiberfenyegetésekre, 
korlátozza vagy gátolja az említett 
fenyegetések terjedési képességét, 
támogatja a védelmi képességek széles 
skáláját, a biztonsági rés elhárítását és 
nyilvánosságra hozatalát, a 
fenyegetésészlelési, -korlátozási és -
megelőzési technikákat, a mérséklési 
stratégiákat vagy az elhárítási és 
helyreállítási szakaszt, illetve előmozdítja 
az állami és magánszervezetek és a 
kutatóintézetek közötti együttműködésen 
alapuló, kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 
kutatásokat.

Or. en

Módosítás 526
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
információmegosztás alapvető és fontos 
szervezetek megbízható közösségei között 
történjen. Az említett megosztást 
információmegosztás-megállapodások 
útján kell végrehajtani a megosztott 
információk potenciálisan érzékeny jellegét 
tiszteletben tartva, és az (1) bekezdésben 
említett uniós jogi szabályoknak 
megfelelően.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
információmegosztás alapvető és fontos 
szervezetek megbízható közösségei között 
történjen. Az említett megosztást 
információmegosztás-megállapodások 
útján kell végrehajtani a megosztott 
információk potenciálisan érzékeny jellegét 
tiszteletben tartva.

Or. en

Módosítás 527
Evžen Tošenovský

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
információmegosztás alapvető és fontos 
szervezetek megbízható közösségei között 
történjen. Az említett megosztást 
információmegosztás-megállapodások 
útján kell végrehajtani a megosztott 
információk potenciálisan érzékeny jellegét 
tiszteletben tartva, és az (1) bekezdésben 
említett uniós jogi szabályoknak 
megfelelően.

(2) A tagállamok elősegítik, hogy az 
információmegosztás alapvető és fontos 
szervezetek, és egyéb érintett szervezetek 
megbízható közösségei között történjen. 
Az említett megosztást 
információmegosztás-megállapodások 
útján kell végrehajtani a megosztott 
információk potenciálisan érzékeny jellegét 
tiszteletben tartva, és az (1) bekezdésben 
említett uniós jogi szabályoknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 528
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 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
információmegosztás alapvető és fontos 
szervezetek megbízható közösségei között 
történjen. Az említett megosztást 
információmegosztás-megállapodások 
útján kell végrehajtani a megosztott 
információk potenciálisan érzékeny jellegét 
tiszteletben tartva, és az (1) bekezdésben 
említett uniós jogi szabályoknak 
megfelelően.

(2) A tagállamok elősegítik az 
információmegosztást az alapvető és 
fontos szervezetek megbízható közösségei 
létrehozásának lehetővé tételével. Az 
említett megosztást információmegosztás-
megállapodások útján kell végrehajtani a 
megosztott információk potenciálisan 
érzékeny jellegét tiszteletben tartva.

Or. en

Indokolás

Az irányelv szövegének a 2. cikkben bevezetett jogalapra vonatkozó módosításaival érintett 
törlés.

Módosítás 529
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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
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák 
azokat a szabályokat, amelyek 
meghatározzák a (2) bekezdésben említett 
információmegosztási megállapodások 
eljárását, működési elemeit (ideértve a 
dedikált IKT-platformok használatát), 
tartalmát és feltételeit. Az említett 
szabályoknak tartalmazniuk kell a 
hatóságok részvételének részleteit az 
említett megállapodásokban, valamint az 
operatív elemeket, ideértve a dedikált 
informatikai platformok használatát is. A 
tagállamok támogatást nyújtanak az 
említett megállapodások alkalmazásához 
az 5. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett politikájukkal összhangban.

(3) A tagállamok elősegítik az 
információmegosztást azáltal, hogy 
elérhetővé teszik a (2) bekezdésben 
említett információmegosztási 
megállapodások működési elemeit 
(ideértve a dedikált IKT-platformok 
használatát) és tartalmát, továbbá bizonyos 
feltételeket szabhatnak az illetékes 
hatóságok vagy a CSIRT-ek által 
rendelkezésre bocsátott információkra 
vonatkozóan. A tagállamoknak meg kell 
határozniuk a hatóságok részvételének 
részleteit az említett megállapodásokban, 
valamint az operatív elemeket, ideértve a 
dedikált informatikai platformok 
használatát is. A tagállamok támogatást 
nyújtanak az említett megállapodások 
alkalmazásához az 5. cikk (2) 
bekezdésének l) pontjában említett 
politikájukkal összhangban.

Or. en

Módosítás 530
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák 
azokat a szabályokat, amelyek 
meghatározzák a (2) bekezdésben említett 
információmegosztási megállapodások 
eljárását, működési elemeit (ideértve a 
dedikált IKT-platformok használatát), 
tartalmát és feltételeit. Az említett 

(3) A tagállamok az (5) bekezdés 
értelmében meghatározzák azokat a 
szabályokat, amelyek meghatározzák a (2) 
bekezdésben említett 
információmegosztási megállapodások 
eljárását, működési elemeit (ideértve a 
dedikált IKT-platformok és eszközök 
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szabályoknak tartalmazniuk kell a 
hatóságok részvételének részleteit az 
említett megállapodásokban, valamint az 
operatív elemeket, ideértve a dedikált 
informatikai platformok használatát is. A 
tagállamok támogatást nyújtanak az 
említett megállapodások alkalmazásához 
az 5. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett politikájukkal összhangban.

használatát), tartalmát és feltételeit. Az 
említett szabályoknak tartalmazniuk kell a 
hatóságok részvételének részleteit az 
említett megállapodásokban, valamint az 
operatív elemeket, ideértve a dedikált 
informatikai platformok használatát is. A 
tagállamok támogatást nyújtanak az 
említett megállapodások alkalmazásához 
az 5. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett politikájukkal összhangban.

Or. en

Módosítás 531
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák 
azokat a szabályokat, amelyek 
meghatározzák a (2) bekezdésben említett 
információmegosztási megállapodások 
eljárását, működési elemeit (ideértve a 
dedikált IKT-platformok használatát), 
tartalmát és feltételeit. Az említett 
szabályoknak tartalmazniuk kell a 
hatóságok részvételének részleteit az 
említett megállapodásokban, valamint az 
operatív elemeket, ideértve a dedikált 
informatikai platformok használatát is. A 
tagállamok támogatást nyújtanak az 
említett megállapodások alkalmazásához 
az 5. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett politikájukkal összhangban.

(3) A tagállamok meghatározzák 
azokat az ajánlásokat, amelyek 
meghatározzák a (2) bekezdésben említett 
információmegosztási megállapodások 
eljárását, működési elemeit (ideértve a 
dedikált IKT-platformok használatát), 
tartalmát és feltételeit. Az említett 
ajánlásoknak tartalmazniuk kell a 
hatóságok részvételének részleteit az 
említett megállapodásokban, valamint az 
operatív elemeket, ideértve a dedikált 
informatikai platformok használatát is. A 
tagállamok támogatást nyújtanak az 
említett megállapodások alkalmazásához 
az 5. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett politikájukkal összhangban.

Or. en

Módosítás 532
Evžen Tošenovský

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

(3a) E cikk (1), (2) és (3) bekezdésének 
rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni 
kell a más tagállam joghatósága alá 
tartozó szervezetekkel történő 
információmegosztásra. Az érintett 
tagállamok illetékes hatóságai 
együttműködnek az információmegosztás 
megkönnyítése érdekében.

Or. en

Módosítás 533
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alapvető és fontos szervezetek 
az említett megállapodások megkötésekor 
értesítik az illetékes hatóságokat a (2) 
bekezdésben említett 
információmegosztási megállapodásokban 
való részvételükről, vagy adott esetben az 
említett megállapodások felmondásáról, a 
felmondás hatálybalépésekor.

(4) Az alapvető és fontos szervezetek 
az említett megállapodások megkötésekor 
értesíthetik az illetékes hatóságokat a (2) 
és (3a) bekezdésben említett 
információmegosztási megállapodásokban 
való részvételükről, vagy adott esetben az 
említett megállapodások felmondásáról, a 
felmondás hatálybalépésekor.

Or. en

Módosítás 534
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós joggal összhangban az 
ENISA a bevált gyakorlatok és útmutatás 
nyújtásával támogatja a (2) bekezdésben 
említett kiberbiztonsági 

(5) Az uniós joggal összhangban az 
ENISA a bevált gyakorlatok és útmutatás 
nyújtásával támogatja a (2) és (3a) 
bekezdésben említett kiberbiztonsági 
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információmegosztási megállapodások 
létrehozását.

információmegosztási megállapodások 
létrehozását.

Or. en

Módosítás 535
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A releváns információk önkéntes 
bejelentése

Önkéntes adatszolgáltatás

Or. en

Módosítás 536
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk 
sérelme nélkül az ezen irányelv hatályán 
kívül eső szervezetek önkéntes alapon 
bejelentést nyújthassanak be jelentős 
eseményekről, kiberfenyegetésekről vagy 
majdnem bekövetkezett (near miss) 
eseményekről. A bejelentések feldolgozása 
során a tagállamok a 20. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
járnak el. A tagállamok előnyben 
részesíthetik a kötelező bejelentések 
feldolgozását az önkéntes bejelentésekkel 
szemben. Az önkéntes adatszolgáltatás 
nem eredményezhet az adatszolgáltatóra 
olyan további kötelezettségeket, amelyek 
nem vonatkoztak volna rá, ha nem nyújtja 
be a bejelentést.

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk 
sérelme nélkül az ezen irányelv hatályán 
kívül eső szervezetek önkéntes alapon 
bejelentést nyújthassanak be az illetékes 
hatóságoknak vagy a CSIRT-nek jelentős 
eseményekről, jelentős 
kiberfenyegetésekről vagy majdnem 
bekövetkezett (near miss) jelentős 
eseményekről.

Or. en
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Módosítás 537
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk 
sérelme nélkül az ezen irányelv hatályán 
kívül eső szervezetek önkéntes alapon 
bejelentést nyújthassanak be jelentős 
eseményekről, kiberfenyegetésekről vagy 
majdnem bekövetkezett (near miss) 
eseményekről. A bejelentések feldolgozása 
során a tagállamok a 20. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
járnak el. A tagállamok előnyben 
részesíthetik a kötelező bejelentések 
feldolgozását az önkéntes bejelentésekkel 
szemben. Az önkéntes adatszolgáltatás 
nem eredményezhet az adatszolgáltatóra 
olyan további kötelezettségeket, amelyek 
nem vonatkoztak volna rá, ha nem nyújtja 
be a bejelentést.

A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk 
sérelme nélkül az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó és hatályán kívül eső szervezetek 
önkéntes alapon bejelentést nyújthassanak 
be jelentős eseményekről, 
kiberfenyegetésekről vagy majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekről. A 
bejelentések feldolgozása során a 
tagállamok a 20. cikkben megállapított 
eljárásnak megfelelően járnak el. A 
tagállamok előnyben részesíthetik a 
kötelező bejelentések feldolgozását az 
önkéntes bejelentésekkel szemben.

Az önkéntes adatszolgáltatás nem 
eredményezhet az adatszolgáltatóra olyan 
további kötelezettségeket, amelyek nem 
vonatkoztak volna rá, ha nem nyújtja be a 
bejelentést.

Or. en

Módosítás 538
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 20. cikket 
értelemszerűen alkalmazzák az e cikk (1) 
és (1a) bekezdésében említett önkéntes 
bejelentések benyújtására és 
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feldolgozására. Az önkéntes 
adatszolgáltatás nem eredményezhet az 
adatszolgáltatóra vonatkozó olyan további 
kötelezettségeket, amelyek nem 
vonatkoztak volna rá, ha nem nyújtja be a 
bejelentést.

Or. en

Módosítás 539
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 20. cikket 
értelemszerűen alkalmazzák az e cikk (1) 
és (1a) bekezdésében említett önkéntes 
bejelentések benyújtására és 
feldolgozására. Adott esetben az önkéntes 
adatszolgáltató szervezeteket ösztönözni 
kell arra, hogy a bejelentéssel egy időben 
értesítsék szolgáltatásaik jelentős 
kiberfenyegetéssel esetlegesen érintett 
igénybe vevőit azokról az intézkedésekről 
vagy jogorvoslatokról, amelyeket a 
fenyegetésre való reagálásként 
megtehetnek. A bejelentés következtében a 
bejelentő szervezetet többletfelelősség nem 
terhelheti. Az önkéntes adatszolgáltatás 
nem eredményezhet az adatszolgáltatóra 
vonatkozó olyan további kötelezettségeket, 
amelyek nem vonatkoztak volna rá, ha 
nem nyújtja be a bejelentést.

Or. en

Módosítás 540
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) Az illetékes hatóságok szorosan 
együttműködnek az adatvédelmi 
hatóságokkal a személyes adatok 
megsértését eredményező események 
kezelése során.

(2) Az illetékes hatóságok az 
adatvédelmi hatóságok (EU) 2016/679 
rendelet szerinti hatásköreinek és 
feladatainak sérelme nélkül szorosan 
együttműködnek az adatvédelmi 
hatóságokkal a személyes adatok 
megsértését eredményező események 
kezelése során.

Or. en

Indokolás

Annak biztosításához szükséges pontosítás, hogy a NIS 2 irányelv ne ütközzön a GDPR 
végrehajtásával.

Módosítás 541
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető szervezetekre az ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségek teljesítése 
érdekében előírt felügyeleti vagy 
végrehajtási intézkedések hatékonyak, 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
figyelembe véve az egyes konkrét esetek 
körülményeit.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapvető szervezetekre az ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségek teljesítése 
érdekében előírt felügyeleti vagy 
végrehajtási intézkedések hatékonyak, 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
figyelembe véve az egyes konkrét esetek 
körülményeit, valamint az illetékes 
hatóságok és az alapvető szervezetek 
közötti információcsere szükségességét.

Or. en

Módosítás 542
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

a) helyszíni ellenőrzések és távoli 
ellenőrzés, ideértve a véletlenszerű 
ellenőrzéseket is;

a) minősített szakemberek által 
végrehajtott helyszíni ellenőrzések és 
távoli ellenőrzés, ideértve a véletlenszerű 
ellenőrzéseket is;

Or. en

Módosítás 543
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rendszeres ellenőrzések; b) éves ellenőrzések;

Or. en

Módosítás 544
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. ad hoc ellenőrzés végezhető 
azokban az esetekben, amikor azt jelentős 
esemény vagy az alapvető szervezet általi 
meg nem felelés indokolja;

Or. en

Módosítás 545
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

c) célzott biztonsági auditok, a 
kockázatértékelések vagy a kockázattal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján;

c) biztonsági auditok, a 
kockázatértékelések vagy a kockázattal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján, amelyeket egy 
minősített független testület vagy egy 
illetékes hatóság, illetve független 
szakértők végeznek, és ezek eredményeit 
az illetékes hatóság rendelkezésére 
bocsátják; az audit költségei az adott 
szolgáltatót terhelik.

Or. en

Indokolás

A szöveg összehangolása az (EU) 2018/1972 irányelv 40. és 41. cikkével

Módosítás 546
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 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) célzott biztonsági auditok, a 
kockázatértékelések vagy a kockázattal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján;

c) célzott biztonsági auditok, az 
illetékes hatóságok által végzett 
kockázatértékelések, az illetékes 
hatóságok által végzett 
kockázatértékelések, az ellenőrzött 
szervezet által végzett kockázatértékelések, 
vagy ezek hiányában a kockázattal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján;

Or. en

Indokolás

A szervezet által végzett kockázatértékelések értékes információkkal járulhatnak hozzá az ezen 
irányelvben foglalt rendelkezéseknek való megfelelésüket felügyelő illetékes hatóság számára.
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Módosítás 547
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kiberbiztonsági politikák 
végrehajtására vonatkozó bizonyítékok, 
például a minősített ellenőr által végzett 
biztonsági ellenőrzések eredményei és a 
vonatkozó mögöttes bizonyítékok iránti 
kérelmek.

g) a kiberbiztonsági politikák 
végrehajtására vonatkozó bizonyítékok, 
például a minősített ellenőr által végzett 
biztonsági ellenőrzések eredményei és a 
vonatkozó mögöttes bizonyítékok iránti 
kérelmek;az ellenőrzés költségei az 
alapvető szervezetet terhelik;

Or. en

Módosítás 548
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) az illetékes hatóságoknak a (2) 
bekezdés a)–d) pontja szerinti hatáskörük 
gyakorlása során megfelelő eljárást kell 
követniük annak érdekében, hogy a lehető 
legkisebbre csökkentsék a szervezet üzleti 
folyamataira gyakorolt hatást;

Or. en

Módosítás 549
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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aa) a meg nem felelés eseteinek és 
annak a szolgáltatások biztonságára 
gyakorolt hatásainak kivizsgálása;

Or. en

Módosítás 550
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kötelező erejű utasítások vagy 
végzés kiadása, amelyek előírják az 
említett szervezetek számára, hogy 
orvosolják a feltárt hiányosságokat vagy az 
ezen irányelvben megállapított 
kötelezettségek megsértését;

b) kötelező erejű utasítások – 
beleértve a jelentős fenyegetés észlelése 
esetén az incidens orvoslásához vagy 
megelőzéséhez szükséges intézkedéseket, a 
végrehajtási határidőket és a jelentéstételi 
kötelezettségeket is – vagy végzés kiadása, 
amelyek előírják az említett szervezetek 
számára, hogy orvosolják a feltárt 
hiányosságokat vagy az ezen irányelvben 
megállapított kötelezettségek megsértését;

Or. en

Módosítás 551
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a szervezetek kötelezése arra, hogy 
az ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségek be nem tartásának 
szempontjait meghatározott módon hozzák 
nyilvánosságra;

h) amennyiben ez kockázatkezelési 
célokból szükséges, a szervezetek 
kötelezése arra, hogy az ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségek be nem 
tartásának szempontjait meghatározott 
módon hozzák nyilvánosságra;

Or. en
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Módosítás 552
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nyilvános nyilatkozat megtétele, 
amely meghatározza az ebben az 
irányelvben meghatározott kötelezettségek 
megsértéséért felelős jogi és természetes 
személy(eke)t, valamint a jogsértés 
jellegét;

törölve

Or. en

Indokolás

Széles körű rendelkezés.

Módosítás 553
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) nyilvános nyilatkozat megtétele, 
amely meghatározza az ebben az 
irányelvben meghatározott kötelezettségek 
megsértéséért felelős jogi és természetes 
személy(eke)t, valamint a jogsértés 
jellegét;

i) amennyiben kockázatkezelés 
céljából szükséges, nyilvános nyilatkozat 
megtétele, amely meghatározza az ebben 
az irányelvben meghatározott 
kötelezettségek megsértéséért felelős jogi 
és természetes személy(eke)t, valamint a 
jogsértés jellegét;

Or. en

Módosítás 554
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a 31. cikk szerinti közigazgatási 
bírság kiszabása vagy annak kérése az 
illetékes szervektől vagy bíróságoktól a 
nemzeti jogszabályok szerint, az e 
bekezdés a)–i) pontjában említett 
intézkedések mellett vagy azok helyett, a 
konkrét eset körülményeitől függően.

j) a 31. cikk szerinti közigazgatási 
bírság kiszabása vagy annak kérése az 
illetékes szervektől vagy bíróságoktól a 
nemzeti jogszabályok szerint, az e 
bekezdés a)–i) pontjában említett 
intézkedések mellett, a konkrét eset 
körülményeitől függően.

Or. en

Módosítás 555
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a (4) bekezdés a)–d) és f) pontja 
alapján elfogadott végrehajtási 
intézkedések hatástalannak bizonyulnak, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok jogosultak legyenek határidőt 
tűzni, amikorra felkérik az alapvető 
szervezetet a szükséges intézkedések a 
hiányosságok elhárítására vagy az említett 
hatóságok követelményeinek való 
megfelelésre. Ha a kért intézkedést a 
kitűzött határidőn belül nem hozzák meg, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok hatáskörrel rendelkezzenek a 
következőkre:

(5) Ha a (4) bekezdés a)–d) és f) pontja 
alapján elfogadott végrehajtási 
intézkedések hatástalannak bizonyulnak, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok jogosultak legyenek határidőt 
tűzni, amikorra felkérik az alapvető 
szervezetet vagy az alapvető vagy fontos 
szervezetek által végzett kritikus 
funkciókhoz nyújtott termékek vagy 
szolgáltatások szolgáltatóit a szükséges 
intézkedések a hiányosságok elhárítására 
vagy az említett hatóságok 
követelményeinek való megfelelésre. Ha a 
kért intézkedést a kitűzött határidőn belül 
nem hozzák meg, a tagállamok biztosítják, 
hogy az illetékes hatóságok hatáskörrel 
rendelkezzenek a következőkre:

Or. fr

Módosítás 556
François-Xavier Bellamy

Irányelvre irányuló javaslat
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29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a (4) bekezdés a)–d) és f) pontja 
alapján elfogadott végrehajtási 
intézkedések hatástalannak bizonyulnak, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok jogosultak legyenek határidőt 
tűzni, amikorra felkérik az alapvető 
szervezetet a szükséges intézkedések a 
hiányosságok elhárítására vagy az említett 
hatóságok követelményeinek való 
megfelelésre. Ha a kért intézkedést a 
kitűzött határidőn belül nem hozzák meg, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok hatáskörrel rendelkezzenek a 
következőkre:

(5) Ha a (4) bekezdés a)–d) és f) pontja 
alapján elfogadott végrehajtási 
intézkedések hatástalannak bizonyulnak, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok jogosultak legyenek határidőt 
tűzni, amikorra felkérik az alapvető 
szervezetet vagy az IKT-termékek gyártóit 
és szolgáltatóit a szükséges intézkedések a 
hiányosságok elhárítására vagy az említett 
hatóságok követelményeinek való 
megfelelésre. Ha a kért intézkedést a 
kitűzött határidőn belül nem hozzák meg, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok hatáskörrel rendelkezzenek a 
következőkre:

Or. en

Módosítás 557
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 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztése egy alapvető szervezet által 
nyújtott szolgáltatások vagy tevékenységek 
egészére vagy egy részére vonatkozóan, 
vagy a tanúsító vagy engedélyező szervezet 
erre való felkérése;

a) adott esetben a tanúsítás vagy az 
engedély ideiglenes felfüggesztése egy 
alapvető szervezet által nyújtott 
szolgáltatások vagy tevékenységek 
egészére vagy egy részére vonatkozóan, 
vagy a tanúsító vagy engedélyező szervezet 
felkérése a tanúsítás vagy az engedély 
ideiglenes felfüggesztésére mindaddig, 
amíg a szervezet meg nem teszi a 
szükséges intézkedéseket a hiányosságok 
orvoslására vagy az illetékes hatóság azon 
követelményeinek való megfelelésre, 
amelyek miatt az ilyen szankciókat 
alkalmazták;
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Or. en

Indokolás

Hiányzik az arányosság és a területi jelleg ahhoz, hogy e rendelkezést nemzetközileg 
elfogadott tanúsítás szervezet számára történő kiadására alkalmazhassák.

Módosítás 558
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztése egy alapvető szervezet által 
nyújtott szolgáltatások vagy tevékenységek 
egészére vagy egy részére vonatkozóan, 
vagy a tanúsító vagy engedélyező szervezet 
erre való felkérése;

a) a tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztése egy alapvető szervezet vagy 
az alapvető vagy fontos szervezetek által 
végzett kritikus funkciókhoz nyújtott 
termékek vagy szolgáltatások IKT-
szolgáltatói által nyújtott szolgáltatások 
vagy tevékenységek egészére vagy egy 
részére vonatkozóan, vagy a tanúsító vagy 
engedélyező szervezet erre való felkérése;

Or. fr

Módosítás 559
François-Xavier Bellamy

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztése egy alapvető szervezet által 
nyújtott szolgáltatások vagy tevékenységek 
egészére vagy egy részére vonatkozóan, 
vagy a tanúsító vagy engedélyező szervezet 
erre való felkérése;

a) a tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztése egy alapvető szervezet vagy 
az IKT-termékek kapcsolódó gyártói és 
szolgáltatói által nyújtott szolgáltatások 
vagy tevékenységek egészére vagy egy 
részére vonatkozóan, vagy a tanúsító vagy 
engedélyező szervezet erre való felkérése;

Or. en
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Módosítás 560
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tanúsítás vagy az engedély 
felfüggesztése egy alapvető szervezet által 
nyújtott szolgáltatások vagy tevékenységek 
egészére vagy egy részére vonatkozóan, 
vagy a tanúsító vagy engedélyező szervezet 
erre való felkérése;

a) a tanúsító vagy engedélyező 
szervezet felkérése a tanúsítás vagy az 
engedély felfüggesztésének 
megfontolására egy alapvető szervezet 
által nyújtott releváns szolgáltatások vagy 
tevékenységek egészére vagy egy részére 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 561
Eva Maydell, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott szervezetnél vezetői 
funkciók gyakorlásától ideiglenes eltiltás 
előírása vagy ennek kérése az illetékes 
szervektől vagy bíróságoktól a nemzeti 
jogszabályok szerint, az alapvető szervezet 
ügyvezető tisztségviselői vagy törvényes 
képviseleti szintű vezetői feladatokat ellátó 
személyek és a jogsértésért felelős bármely 
más természetes személy ellen.

törölve

Or. en

Módosítás 562
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott szervezetnél vezetői 
funkciók gyakorlásától ideiglenes eltiltás 
előírása vagy ennek kérése az illetékes 
szervektől vagy bíróságoktól a nemzeti 
jogszabályok szerint, az alapvető szervezet 
ügyvezető tisztségviselői vagy törvényes 
képviseleti szintű vezetői feladatokat ellátó 
személyek és a jogsértésért felelős bármely 
más természetes személy ellen.

törölve

Or. en

Módosítás 563
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott szervezetnél vezetői 
funkciók gyakorlásától ideiglenes eltiltás 
előírása vagy ennek kérése az illetékes 
szervektől vagy bíróságoktól a nemzeti 
jogszabályok szerint, az alapvető szervezet 
ügyvezető tisztségviselői vagy törvényes 
képviseleti szintű vezetői feladatokat ellátó 
személyek és a jogsértésért felelős bármely 
más természetes személy ellen.

b) az adott szervezetnél vagy az 
alapvető vagy fontos szervezetek által 
végzett kritikus funkciókhoz nyújtott 
termékek vagy szolgáltatások IKT-
szolgáltatóinál vezetői funkciók 
gyakorlásától ideiglenes eltiltás előírása 
vagy ennek kérése az illetékes szervektől 
vagy bíróságoktól a nemzeti jogszabályok 
szerint, az alapvető szervezet ügyvezető 
tisztségviselői vagy törvényes képviseleti 
szintű vezetői feladatokat ellátó személyek 
és a jogsértésért felelős bármely más 
természetes személy ellen.

Or. fr

Módosítás 564
François-Xavier Bellamy

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott szervezetnél vezetői 
funkciók gyakorlásától ideiglenes eltiltás 
előírása vagy ennek kérése az illetékes 
szervektől vagy bíróságoktól a nemzeti 
jogszabályok szerint, az alapvető szervezet 
ügyvezető tisztségviselői vagy törvényes 
képviseleti szintű vezetői feladatokat ellátó 
személyek és a jogsértésért felelős bármely 
más természetes személy ellen.

b) az adott szervezetnél vezetői 
funkciók gyakorlásától ideiglenes eltiltás 
előírása vagy ennek kérése az illetékes 
szervektől vagy bíróságoktól a nemzeti 
jogszabályok szerint, az alapvető szervezet 
vagy az IKT-termékek kapcsolódó gyártói 
vagy szolgáltatói ügyvezető tisztségviselői 
vagy törvényes képviseleti szintű vezetői 
feladatokat ellátó személyek és a 
jogsértésért felelős bármely más 
természetes személy ellen.

Or. en

Módosítás 565
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 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott szervezetnél vezetői 
funkciók gyakorlásától ideiglenes eltiltás 
előírása vagy ennek kérése az illetékes 
szervektől vagy bíróságoktól a nemzeti 
jogszabályok szerint, az alapvető szervezet 
ügyvezető tisztségviselői vagy törvényes 
képviseleti szintű vezetői feladatokat ellátó 
személyek és a jogsértésért felelős 
bármely más természetes személy ellen.

b) az adott szervezetnél vezetői 
funkciók gyakorlásától ideiglenes eltiltás 
előírása vagy ennek kérése az illetékes 
szervektől vagy bíróságoktól a nemzeti 
jogszabályok szerint, az alapvető szervezet 
ügyvezető tisztségviselői vagy törvényes 
képviseleti szintű vezetői feladatokat ellátó 
személyek ellen. Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a 4. cikk 23. pontjában említett 
közigazgatási szervekre.

Or. en

Módosítás 566
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a szankciókat csak addig kell 
alkalmazni, amíg a szervezet megteszi a 
szükséges intézkedéseket a hiányosságok 
elhárítására, vagy eleget tesz az illetékes 
hatóság azon követelményeinek, amelyre 
az említett szankciókat alkalmazták.

törölve

Or. en

Indokolás

A 29. cikk (5) bekezdésének a) pontjához javasolt módosítás által érintett rendelkezés.

Módosítás 567
Thierry Mariani, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a szankciókat csak addig kell 
alkalmazni, amíg a szervezet megteszi a 
szükséges intézkedéseket a hiányosságok 
elhárítására, vagy eleget tesz az illetékes 
hatóság azon követelményeinek, amelyre 
az említett szankciókat alkalmazták.

Ezeket a szankciókat csak addig kell 
alkalmazni, amíg a szervezet vagy az 
alapvető vagy fontos szervezetek által 
végzett kritikus funkciókhoz nyújtott 
termékek vagy szolgáltatások IKT-
szolgáltatói megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hiányosságok elhárítására, 
vagy eleget tesznek az illetékes hatóság 
azon követelményeinek, amelyre az 
említett szankciókat alkalmazták.

Or. fr

Módosítás 568
François-Xavier Bellamy

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AM\1233257HU.docx 115/132 PE693.723v01-00

HU

Ezeket a szankciókat csak addig kell 
alkalmazni, amíg a szervezet megteszi a 
szükséges intézkedéseket a hiányosságok 
elhárítására, vagy eleget tesz az illetékes 
hatóság azon követelményeinek, amelyre 
az említett szankciókat alkalmazták.

Ezeket a szankciókat csak addig kell 
alkalmazni, amíg a szervezet vagy az IKT-
termékek kapcsolódó gyártói és 
szolgáltatói megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hiányosságok elhárítására, 
vagy eleget tesznek az illetékes hatóság 
azon követelményeinek, amelyre az 
említett szankciókat alkalmazták.

Or. en

Módosítás 569
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
minden alapvető szervezetért felelős vagy 
annak képviseletében képviseleti joga, a 
nevében történő döntéshozatal vagy az 
irányítás gyakorlásának joga alapján eljáró 
természetes személy hatáskörrel 
rendelkezzen az ezen irányelvben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítására. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezeket a természetes 
személyeket felelősségre vonhassák az 
ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségek betartásának biztosítását 
szolgáló kötelességeik megsértéséért.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
minden alapvető szervezetért felelős vagy 
annak képviseletében képviseleti joga, a 
nevében történő döntéshozatal vagy az 
irányítás gyakorlásának joga alapján eljáró 
természetes személy hatáskörrel 
rendelkezzen az ezen irányelvben 
megállapított kötelezettségeknek való 
megfelelés biztosítására.

Or. en

Módosítás 570
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 cikk – 7 bekezdés – c pont



PE693.723v01-00 116/132 AM\1233257HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a ténylegesen okozott kár vagy a 
felmerült veszteségek, vagy a kiváltható 
lehetséges károk vagy veszteségek, 
amennyiben meghatározhatók.E szempont 
értékelésekor figyelembe kell venni többek 
között a tényleges vagy lehetséges 
pénzügyi vagy gazdasági veszteségeket, az 
egyéb szolgáltatásokra gyakorolt hatásokat, 
az érintett vagy potenciálisan érintett 
felhasználók számát;

c) a ténylegesen okozott kár vagy a 
felmerült veszteségek, beleértve a pénzügyi 
vagy gazdasági veszteségeket, az egyéb 
szolgáltatásokra gyakorolt hatásokat, és az 
érintett felhasználók számát;

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok végrehajtási intézkedései vagy szankciói inkább a tényleges károkra 
vagy veszteségekre, mint a potenciális károkra vagy potenciális veszteségekre vonatkoznak. 
Ugyanezen elvek alkalmazandók a tényleges érintett, nem pedig a potenciálisan érintett 
felhasználók tekintetében.

Módosítás 571
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a ténylegesen okozott kár vagy a 
felmerült veszteségek, vagy a kiváltható 
lehetséges károk vagy veszteségek, 
amennyiben meghatározhatók. E 
szempont értékelésekor figyelembe kell 
venni többek között a tényleges vagy 
lehetséges pénzügyi vagy gazdasági 
veszteségeket, az egyéb szolgáltatásokra 
gyakorolt hatásokat, az érintett vagy 
potenciálisan érintett felhasználók számát;

c) a ténylegesen okozott kár vagy a 
felmerült veszteségek. E szempont 
értékelésekor figyelembe kell venni többek 
között a tényleges vagy lehetséges 
pénzügyi vagy gazdasági veszteségeket, az 
egyéb szolgáltatásokra gyakorolt hatásokat, 
az érintett vagy potenciálisan érintett 
felhasználók számát;

Or. en

Módosítás 572
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc
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Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a meg nem felelés eseteinek és a 
szolgáltatások biztonságára gyakorolt 
hatásainak kivizsgálása;

Or. en

Módosítás 573
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) célzott biztonsági auditok, a 
kockázatértékelések vagy a kockázattal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján;

b) biztonsági auditok, a 
kockázatértékelések vagy a kockázattal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján, amelyeket egy 
minősített független testület vagy egy 
illetékes hatóság végez, és ezek 
eredményeit az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátja; az audit költségei 
az adott szolgáltatót terhelik.

Or. en

Indokolás

A szöveg összehangolása az (EU) 2018/1972 irányelv 40. és 41. cikkével.

Módosítás 574
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
30 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) célzott biztonsági auditok, a 
kockázatértékelések vagy a kockázattal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján;

b) célzott biztonsági auditok, az 
illetékes hatóság által végzett 
kockázatértékelések, az ellenőrzött 
szervezet által végzett kockázatértékelések, 
vagy ezek hiányábana kockázattal 
kapcsolatban rendelkezésre álló 
információk alapján;

Or. en

Indokolás

A szervezet által végzett kockázatértékelések értékes információkkal járulhatnak hozzá az ezen 
irányelvben foglalt rendelkezéseknek való megfelelésüket felügyelő illetékes hatóság számára.

Módosítás 575
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
30 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) objektív, igazságos és átlátható 
kockázatértékelési kritériumokon alapuló 
biztonsági vizsgálatok;

c) objektív, megkülönböztetésmentes, 
igazságos és átlátható kockázatértékelési 
kritériumokon alapuló biztonsági 
vizsgálatok;

Or. en

Indokolás

A 29. cikk eredeti szövegével összhangban, az alapvető szervezetek felügyeletére és 
végrehajtására vonatkozóan.

Módosítás 576
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – g pont



AM\1233257HU.docx 119/132 PE693.723v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a szervezetek kötelezése arra, hogy 
az ezen irányelvben meghatározott 
kötelezettségeik be nem tartásának 
szempontjait meghatározott módon hozzák 
nyilvánosságra;

g) amennyiben kockázatkezelés 
céljából szükséges, a szervezetek 
kötelezése arra, hogy az ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségeik be nem 
tartásának szempontjait meghatározott 
módon hozzák nyilvánosságra;

Or. en

Módosítás 577
Eva Kaili, Dan Nica, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Marina Kaljurand, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nyilvános nyilatkozat megtétele, 
amely meghatározza az ebben az 
irányelvben meghatározott kötelezettségek 
megsértéséért felelős jogi és természetes 
személy(eke)t, valamint a jogsértés 
jellegét;

törölve

Or. en

Indokolás

Széles körű rendelkezés.

Módosítás 578
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nyilvános nyilatkozat megtétele, 
amely meghatározza az ebben az 
irányelvben meghatározott kötelezettségek 
megsértéséért felelős jogi és természetes 

h) amennyiben kockázatkezelés 
céljából szükséges, nyilvános nyilatkozat 
megtétele, amely meghatározza az ebben 
az irányelvben meghatározott 
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személy(eke)t, valamint a jogsértés 
jellegét;

kötelezettségek megsértéséért felelős jogi 
és természetes személy(eke)t, valamint a 
jogsértés jellegét;

Or. en

Módosítás 579
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvben megállapított 
kötelezettségek megsértése esetén az 
alapvető és fontos szervezetekre az e cikk 
szerint kiszabott adminisztratív bírságok 
minden esetben hatékonyak, arányosak és 
visszatartó erejűek legyenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvben megállapított 
kötelezettségek megsértése esetén az 
alapvető és fontos szervezetekre az e cikk 
szerint kiszabott adminisztratív bírságok 
minden esetben hatékonyak, arányosak és 
visszatartó erejűek legyenek, és csak akkor 
szabják ki, ha a jogsértés szándékos volt, 
gondatlanságból történt, vagy a szervezet 
előzetesen értesült a jogsértés 
elkövetésének eshetőségéről.

Or. en

Módosítás 580
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az illetékes hatóságok 29. és 30. 
cikk szerinti hatáskörének sérelme nélkül 
minden tagállam meghatározhat 
szabályokat, hogy adminisztratív bírság 
kiszabható-e és milyen mértékben a 4. 
cikk 23. pontjában említett, az ezen 
irányelvben előírt kötelezettségek hatálya 
alatt álló közigazgatási szervekre.

törölve
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Or. en

Módosítás 581
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az illetékes hatóságoknak jelzik, 
hogy a 18. és 20. cikkben megállapított 
kötelezettségek lényeges vagy fontos 
szervezet általi megsértése személyes 
adatok megsértésével jár az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikkének (12) bekezdésében 
meghatározottak szerint, amelyet az 
említett rendelet 33. cikke alapján be kell 
jelenteni, észszerű időn belül tájékoztatják 
az említett rendelet 55. és 56. cikke alapján 
illetékes felügyeleti hatóságokat.

(1) Ha az illetékes hatóságoknak jelzik, 
hogy a 18. és 20. cikkben megállapított 
kötelezettségek lényeges vagy fontos 
szervezet általi megsértése személyes 
adatok megsértésével jár az (EU) 2016/679 
rendelet 4. cikkének (12) bekezdésében 
meghatározottak szerint, amelyet az 
említett rendelet 33. cikke alapján be kell 
jelenteni, 72 órán belül tájékoztatják az 
említett rendelet 55. és 56. cikke alapján 
illetékes felügyeleti hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Összhangban van az általános adatvédelmi rendelet 33. cikkének (1) bekezdésével, ahol az 
adatkezelőknek 72 órán belül be kell jelenteniük az adatvédelmi incidenseket.

Módosítás 582
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
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az illetékes hatóságoknak jelzik, 
hogy a 18. és 20. cikkben megállapított 
kötelezettségek lényeges vagy fontos 
szervezet általi megsértése személyes 
adatok megsértésével jár az (EU) 2016/679 

(1) Ha az illetékes hatóságoknak jelzik, 
hogy a 18. és 20. cikkben megállapított 
kötelezettségek lényeges vagy fontos 
szervezet általi megsértése személyes 
adatok megsértésével jár az (EU) 2016/679 
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rendelet 4. cikkének (12) bekezdésében 
meghatározottak szerint, amelyet az 
említett rendelet 33. cikke alapján be kell 
jelenteni, észszerű időn belül tájékoztatják 
az említett rendelet 55. és 56. cikke alapján 
illetékes felügyeleti hatóságokat.

rendelet 4. cikkének (12) bekezdésében 
meghatározottak szerint, amelyet az 
említett rendelet 33. cikke alapján be kell 
jelenteni, indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatják az említett rendelet 55. és 56. 
cikke alapján illetékes felügyeleti 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Ez a kötelezettség nem sérti az adatkezelőknek az (EU) 2016/679 rendelet 33. cikkében 
meghatározott bejelentési kötelezettségét, amelyet „indokolatlan késedelem nélkül” kell 
teljesíteni. Ez a módosítás összhangban van az európai adatvédelmi biztos kiberbiztonsági 
stratégiáról szóló 5/2021. sz. véleményével és a NIS2.0-irányelvvel annak érdekében, hogy az 
adatvédelmi hatóságok hatékonyan tudják ellátni feladataikat.

Módosítás 583
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az (EU) 2016/679 rendelet 
alapján illetékes felügyeleti hatóság az 
illetékes hatóságtól eltérő tagállamban 
található, az illetékes hatóság 
tájékoztathatja az ugyanabban a 
tagállamban letelepedett felügyeleti 
hatóságot.

(3) Ha az (EU) 2016/679 rendelet 
alapján illetékes felügyeleti hatóság az 
illetékes hatóságtól eltérő tagállamban 
található, az illetékes hatóság tájékoztatja 
az ugyanabban a tagállamban letelepedett 
felügyeleti hatóságot.

Or. en

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendelet logikájával összhangban a határokon átnyúló esetekben. 
Az általános adatvédelmi rendelet VII. fejezetének 2. szakasza szerinti egységességi 
mechanizmust váltják ki.

Módosítás 584
Rasmus Andresen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk
A hatékony bírósági jogorvoslathoz való 

jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy 
nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok 
sérelme nélkül, az alapvető és fontos 
szervezetek által nyújtott szolgáltatások 
igénybe vevői, akiket a szolgáltatók ezen 
irányelv be nem tartása miatt kár ért, 
hatékony bírósági jogorvoslatra 
jogosultak.

Or. en

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendelet 77–79. cikkeihez hasonló módon a NIS2 szabályoknak nem 
megfelelő alapvető/fontos szervezet által károsított szolgáltatás igénybe vevőinek megfelelő 
jogorvoslati lehetőségekkel kell rendelkezniük. Ez a szervezeteket is ösztönzi a megfelelésre.

Módosítás 585
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
A jelentés különösen azt értékeli, hogy az 
I. és II. mellékletben említett ágazatok, 
alágazatok, a szervezetek mérete és típusa 
mennyire releváns a gazdaság és a 
társadalom működése szempontjából a 
kiberbiztonsággal kapcsolatban. Ebből a 
célból és a stratégiai és operatív 

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
A jelentés különösen azt értékeli, hogy az 
I. és II. mellékletben említett ágazatok, 
alágazatok, a szervezetek mérete és típusa 
mennyire releváns a gazdaság és a 
társadalom működése szempontjából a 
kiberbiztonsággal kapcsolatban. Ebből a 
célból és a stratégiai és operatív 
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együttműködés további előmozdítása 
céljából a Bizottság figyelembe veszi az 
együttműködési csoport és a CSIRT-
hálózat stratégiai és operatív szinten 
szerzett tapasztalatokról szóló jelentéseit. 
Az első jelentést … -ig [54 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépését követően] kell 
benyújtani.

együttműködés további előmozdítása 
céljából a Bizottság figyelembe veszi az 
együttműködési csoport és a CSIRT-
hálózat stratégiai és operatív szinten 
szerzett tapasztalatokról szóló jelentéseit. 
Az első jelentést … -ig [36 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépését követően] kell 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

E jogszabály fontossága és a kockázatok alakulása miatt gyorsabb eredményekre van szükség.

Módosítás 586
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 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 6. pontjában említett 
digitális szolgáltatók tekintetében, 
amennyiben az ilyen alapvető szervezetek 
által üzemeltetett platformok az (EU) 
XXXX/XXXX [a digitális szolgáltatások 
egységes piacáról (digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 
2000/31/EK irányelv módosításáról] 
rendelet 25. cikke értelmében 
óriásplatformnak minősülnek, vagy 
amennyiben az alapvető 
platformszolgáltatások szolgáltatóit az 
(EU) XXXX/XXXX [a digitális ágazat 
vonatkozásában a megtámadható és 
méltányos piacokról (digitális piacokról 
szóló jogszabály)] rendelet 3. cikke 
értelmében kapuőrnek minősítik, ezeket a 
szolgáltatókat ezen irányelv értelmében 
alapvető szervezetekként kell kijelölni a 
gazdaság és a társadalom működésének a 
kiberbiztonsággal kapcsolatos megfelelő 
kezelése érdekében, tekintettel a 
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szolgáltatásaik uniós működéséből és 
használatából eredő rendszerszintű 
kockázatra, vagy arra a fontos kapu 
funkcióra, amelyet alapvető 
platformszolgáltatásaik az üzleti 
felhasználók számára a végfelhasználók 
eléréséhez szolgálnak.

Or. en

Módosítás 587
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
Felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, az e cikkben meghatározott 
feltételek mellett.
(2) A 18. cikk (6) bekezdésében és a 
21. cikk (2) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást a 
Bizottságnak […]-tól/-től számított ötéves 
időtartamra adják át.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 18. 
cikk (6) bekezdésében és a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást.A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti a határozatban meghatározott 
hatáskör átruházását.Ez a határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba.Ez nem érinti a 
már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4) Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság 
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konzultál az egyes tagállamok által kijelölt 
szakértőkkel a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban 
meghatározott elvekkel összhangban.
(5) Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadásakor a Bizottság erről 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(6) A 18. cikk (6) bekezdése és a 21. 
cikk (2) bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást az Európai Parlament és a 
Tanács említett jogi aktusról történő 
értesítésétől számított két hónapon belül, 
vagy ha ezen időszak lejárta előtt az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást.Ezt az időszakot az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítják.

Or. en

Módosítás 588
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem adnak ki véleményt, a 
végrehajtási jogi aktus tervezete nem 
fogadható el.

Or. en

Indokolás

A 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (4b) bekezdésében foglaltak szerint.
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Módosítás 589
Eva Maydell, Franc Bogovič, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok …-ig [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követően 18 
hónappal] elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. A tagállamok erről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 
Ezeket az intézkedéseket… -tól [az első 
albekezdésben említett időpontot követő 
egy nappal] alkalmazzák.

(1) A tagállamok …-ig [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követően 24 
hónappal] elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. A tagállamok erről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 
Ezeket az intézkedéseket… -tól [az első 
albekezdésben említett időpontot követő 
egy nappal] alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 590
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok …-ig [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követően 18 
hónappal] elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. A tagállamok erről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 
Ezeket az intézkedéseket… -tól [az első 
albekezdésben említett időpontot követő 
egy nappal] alkalmazzák.

(1) A tagállamok …-ig [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követően 24 
hónappal] elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. A tagállamok erről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 
Ezeket az intézkedéseket… -tól [az első 
albekezdésben említett időpontot követő 
egy nappal] alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 591
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Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler, Martina 
Dlabajová

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
A 910/2014/EU rendelet módosításai

A 910/2014/EU rendelet 19. cikkét el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás

A 910/2014/EU rendelet (eIDAS) 19. cikke képezi a minősített bizalmi szolgáltatókra 
vonatkozó biztonsági feltételek alapját. Az eIDAS-rendelet egy cikkének törlését az eIDAS-
rendelet felülvizsgálata révén kell elvégezni.

Módosítás 592
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 910/2014/EU rendelet 19. cikkét el kell 
hagyni.

A 910/2014/EU rendelet 19. cikke ...-tól/-
től [az irányelv átültetésének határideje] 
hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 593
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2018/1972 irányelv 40. és 41. Az (EU) 2018/1972 irányelv ...-tól/-től [az 
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cikkét el kell hagyni. irányelv átültetésének határideje] a 
következőképpen módosul:
a) A 40. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:„A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy a nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózatok vagy a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatások üzemeltetői megfeleljenek 
az (EU) XXXX/XXXX (NIS2) 
irányelvnek.”
b) A 41. cikket el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 594
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2018/1972 irányelv 40. és 41. 
cikkét el kell hagyni.

Az (EU) 2018/1972 irányelv 40. és 41. 
cikkét kell alkalmazni, amennyiben azok 
nem ellentétesek ezen irányelvvel.

Or. en

Indokolás

Az EEHK ágazati jogszabály, és a hírközlési szolgáltatások egyes sajátosságait meg kell 
őrizni, anélkül, hogy az adminisztratív terhek növekednének.

Módosítás 595
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2018/1972 irányelv 40. és 41. 
cikkét el kell hagyni.

Az (EU) 2018/1972 irányelv 40. és 41. 
cikkét 18 hónappal ezen irányelv 
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hatálybalépését követően el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 596
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
A fogyasztók kollektív érdekeinek 

védelmére irányuló képviseleti 
eljárásokról szóló 2020/1828/EK irányelv 

módosításai
Az I. melléklet a következő szöveggel 
egészül ki:„(X) 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”

Or. en

Indokolás

A digitális területen bekövetkező biztonsági események nagyszámú, esetenként több millió 
polgárt érinthetnek, és az egyéni jogorvoslatok megterhelhetik a jogorvoslati rendszereket. 
Megoldásként a kollektív jogorvoslat lehetővé tenné, hogy több fogyasztó közösen indítson 
bírósági pert, ha a tényállás alapja az, hogy az NIS 2 rendelkezéseit a hatálya alá tartozó 
szervezet nem tartja be.

Módosítás 597
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba, a 39. cikk kivételével, 
amely a 38. cikkben meghatározott 
átültetési határidő lejártát követő napon 
lép hatályba.

Or. en

Indokolás

Szükség van egy olyan rendelkezésre, amely kimondja, hogy az eIDAS 19. cikkének törlése 
azon a napon lép hatályba, amikor a NIS2 átültetésének határideje lejár. Erre azért van 
szükség, hogy a NIS2 nemzeti jogszabályokba történő átültetésének ideje alatt ne legyenek 
joghézagok, mivel az eIDAS egy rendelet, a NIS2 pedig egy irányelv, amelynek átültetésére 
meghatározott idő van kijelölve.

Módosítás 598
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ALAPVETŐ SZERVEZETEK: SZERVEZETEK MAGASABB SZINTŰ 
KRITIKUSSÁGGAL:

Or. en

Módosítás 599
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Közigazgatás törölve
– A központi kormányzatok közigazgatási 
egységei
– Az 1059/2003/EK rendelet98 I. 
mellékletében felsorolt NUTS 1. szintű 
régiók közigazgatási egységei
– Az 1059/2003/EK rendelet I. 
mellékletében felsorolt NUTS 2. szintű 
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régiók közigazgatási egységei

Or. en

Módosítás 600
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

FONTOS SZERVEZETEK: SZERVEZETEK ALACSONYABB 
SZINTŰ KRITIKUSSÁGGAL:

Or. en


